








 

 
 

1 
 

 

 مكدمة

 
احلند هلل زب العاملني ّالصالة ّالشالو على أشسف خلل اهلل تعاىل ىبٔيا حمند صلى اهلل علُٔ  

 ّسله ّبعد. 

التعله فكلنا كاىت البٔئة داعنة تعلٔنٔة مستكز زئٔص يف جناح عنلٔيت التعلٔه ّتعد البٔئة ال
كنا تؤثس البٔئة اليت أىفشَه ،  الطالبّبني ُ ، طالباجيابٕ بني املعله ّاإلتفاعل ّجد الللتعله 

على لرا طالب ، ّعنلٔة التعله  ىفشَا ، ّعلى الصحة اليفشٔة  لل فاعلٔة حيدث فَٔا التعله على
تينٔة شدصٔة الطالب مً مجٔع اليْاحٕ جاذبة تشَه يف تعله بٔئة املدزسة أٌ تشعى إلاجياد 

يف مشاعدة الطالب على حتنل مشؤّلٔة التعله ّتكٌْ مؤثسة  التعلٔنٔة ّاالجتناعٔة ّاليفشٔة
ّحتشني مَازاتَه العكلٔة ّالعنلٔة،ّ تينٕ مَازات التعله الراتٕ  مبا اجيعلَه قادزًٓ على االستنساز 

 .يف التعله

للتعسٓف بالبٔئة التعلٔنٔة جاءت ٍرِ احلكٔبة ات تعله فاعلة ّألٍنٔة قٔاو املعلنني بإاجياد بٔئ
، ىشأل اهلل للتطْٓس املَين للنعلنني األساسٔةضنً مشسّع حكائب املَازات  الفاعلة ّاحملفزة للتعله

 .أٌ ٓكتب هلا اليفع ّالفائدة

 

 فسٓل اإلعداد 
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 أخ٘ املسضب:

املّىٛ اليت تقوًٕ بّوا وّىوٛ ةوبريٚ تتطمو  وٍوج بوصه دّوٕز نودىٛ لتشقٗوق أِوسات اسبقٗبوٛ التسضٖبٗوٛ              
لوصا ٌأوون وٍوج وطاعواٚ ادضؾوازات ا تٗوٛ       ٔالتشقق وَ اٌتقاه أثط التسضٖ  إىل املتسضبني بأةىن قٕضٚ، 

 اليت غتػاعسك بإشُ اهلل عع ٔدن عمٜ ذبقٗق أِسات الربٌاور التسضٖيب:

قووطاٞٚ اسبقٗبووٛ بؿووكن دٗووس ٔتفشوول ةوون ضبتٕٖاتّووا ٖعٖووس وووَ ةفاٞتووج التسضٖبٗووٛ ٔإزاضتووج          .1
 زبمػات التسضٖ  ٔدنٍبج الكجري وَ اسبطز يف قاعٛ التسضٖ .

زاٟىوووا وتوووٜ ووووا ةٍووود يف قاعوووٛ التوووسضٖ  ألٌوووج ذبتووواز زاٟىوووا  إىل   اقوووطش  اسبقٗبوووٛ التسضٖبٗوووٛ  .2
 ضبتٕٖاتّا اليت أعست ملػاعستج.

وطاعوواٚ الووعوَ يف الربٌوواور بسقووٛ ٔاسبووطم عمووٜ اغووتجىاض الٕقوود ةوواوال  ٔفووق اشبطووٛ املٕنووٕعٛ    .3
 لكن دمػٛ عاون وػاعس يف ذبقٗق أِسات الربٌاور.

 ذنقق أِسافّا. إعطاٞ الٍؿاطات التسضٖبٗٛ سقّا ةاوال  وَ العوَ .4
تفعٗن زٔض املتسضب يف الربٌاور حبٗح ٖكُٕ املسضب وٍػقا  ٔوسًٖط لمشٕاض ٔالٍقاف زاخن القاعوٛ;   .5

 دنعن الربٌاور التسضٖيب أةجط أثطا  ٔتؿٕٖقا .  

تؿووكٗن اوىٕعووات بؿووكن عؿووٕاٟ٘ بعووس ةوون دمػووٛ تسضٖبٗووٛ ٖػووّي يف اسبفووا  عمووٜ سٕٖٗووٛ      .6
 ٕ عووٛ; إال إشا اقتهووٜ الٍؿوواط تؿووكٗن صبىٕعووات وتذاٌػووٛ املتوسضبني ٔاالغووتفازٚ وووَ خووربات وتٍ

 حبػ  التدكل وجال . 

اسبووطم عمووٜ التقووٕٖي التكووٕٖع أثٍوواٞ عىمٗووٛ التووسضٖ  ٖػوواعس املتووسضب يف بمووٕ  أِووسات ازبمػووٛ   .7
 التسضٖبٗٛ.

تمدووٗل عىوون اوىٕعووات بعووس العووطو ٔالٍقوواف ٔٔنووعْ عمووٜ ؾووكن ٌقوواط عمووٜ الػووبٕضٚ أٔ            .8
قٗٛ ٔتٕدّْٗ حنٕ اهلست وَ املّاضات التسضٖبٗٛ املّىوٛ دوسا  الويت تػوتجىط     الؿفافٗٛ أٔ الػبٕضٚ الٕض

 ٌتاٟر التسضٖ  بؿكن فاعن.
اسبطم عمٜ الٕقٕه يف ٌّاٖٛ ةون دمػوٛ تسضٖبٗوٛ إىل ذبسٖوس خالقوٛ لموتعمي املتشقوق ٖػوّي يف          .9

 تأةٗس التعمي.  

اسبس األزٌٜ وَ الوتىكَ  عمٜ املسضب أُ ال ٖتذأظ خطٕٚ أٔ وطسمٛ يف اسبقٗبٛ وا مل ٖتأةس وَ  .10
 لسٝ مجٗع املتسضبني.
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بادوكوواُ اختووعاه ٔقوود التٍفٗووص شبطووٕٚ وووا أٔ وطسمووٛ وووا عٍووس ؾووعٕض املووسضب بأ ووسٖتّا لووسٝ           .11
 املتسضبني اسرتاوا  دوكاٌاتّي ٔخرباتّي.

ضاعد اسبقٗبوٛ قوسض ادوكواُ التٍوٕا يف األوجموٛ ووَ طبتموص التدككوات إال أُ التوسضٖ  ٖتطمو             .12
تكوووُٕ الٍؿووواطات التسضٖبٗوووٛ ٔاألوجموووٛ التٕنوووٗشٗٛ ووووَ قبموووج تطاعووو٘ ةووون   وٍوووج ةىوووسضب  أُ

 التدككات املتٕادسٚ يف قاعٛ التسضٖ .  

نطٔضٚ أُ مياضؽ املتسضب غٕاٞ ةاُ وؿطفا  تطبٕٖا أٔ وعمىا وّاضات االغتقكاٞ بٍفػْ لٗكوُٕ   .13
 قازضا عمٜ ٌقمّا إىل الطالب ٔتسضٖبّي عمّٗا. 

ٛ  -اٟووي  وووَ املّووي أُ ٖعىوون املووسضب بؿووكن ز     .14 عمووٜ تكووَٕٖ االدباِووات    -ةمىووا غووٍشد الفطقوو
اددنابٗٛ لسٝ املعمىوني ٔاملؿوطفني دبوآ التوسضٖؼ باالغتقكواٞ ٔبٗواُ ووا ٖرتتو  عمٗوْ ووَ ٌتادوات            

 تعمٗىٗٛ ٔتطبٕٖٛ بالٍػبٛ لمطال  .  

  







 

 
 

6 
 

 . ٗٛماعبف وَ إزاضٚ ب٠ٗٛ التعمي كَ املتسضبأُ ٖتى

 ربٌاور التسضٖيب أُ ٖكُٕ قازضا عمٜ :ليف ٌّاٖٛ ا ٖتٕقع وَ املتسضب

 ُوفًّٕ ب٠ٗٛ التعمي . بٗا 

 بفاعمٗٛ اغتجىاض وكٌٕات ب٠ٗٛ التعمي 
 ٚٞالتٕاقن وع الطالب بكفا 

 بططٖق تطبٕٖٛ وٍاغبٛ تعاون وع املؿكالت ب٠ٗٛ التعميال 

  ُإزاضٚ ب٠ٗٛ التعميالقٕاعس ٔاددطاٞات يف وّاضٚ اتقا 

 

 املعمىُٕ ٔ املعمىات يف التعمٗي العاً بٕظاضٚ الرتبٗٛ ٔالتعمٗي

 أٔضاق عىن لتٍفٗص الٍؿاطات. .1
 دّاظ ساغ  آل٘. .2
 (.Data show Projectorدّاظ عطو البٗاٌات ) .3

 غبٕضٚ ٔضقٗٛ. .4
 ةىريا ٔثاٟقٗٛ. .5

 

  





 

 
 

7 
 

 

 ايصَٔ بايدقٝك١ املٛضٛع اجلًط١ ايّٝٛ

 األٍٚ
 زقٗق110ٛ تعميب٠ٗٛ ال األٔىل

 دقيقة 02 اغتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووطاسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووٛ

 زقٗقٛ 110 التٕاقن الكف٘ الجاٌٗٛ

 زقٗقٛ 110 املؿكالت الكفٗٛ  األٔىل  ايجاْٞ

 زقٗقٛ 20 اغتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووطاسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووٛ
 زقٗقٛ 110 القٕاعس ٔاددطاٞات الجاٌٗٛ

 غاعات تسضٖبٗٛ 8 اجملُٛع
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  زقٗقٛ  110:           ب٠ٗٛ التعمي : 

 .أُ ٖبني املتسضب وفًّٕ ب٠ٗٛ التعمي .1
 .وكٌٕات ب٠ٗٛ التعمي عمٜ املتسضب  ٖتعطت أُ .0

 .أُ ٖبني املتسضب وفًّٕ إزاضٚ ب٠ٗٛ التعمي .3

 .إزاضٚ ب٠ٗٛ التعميأُ ميٗع املتسضب بني وّاً ةن وَ املعمي ٔالتمىٗص يف  .4

 .أُ ٖػتٍتر املتسضب ا ثاض املرتتبٛ عمٜ اختٗاض أغمٕب إزاضٚ ب٠ٗٛ التعمي .5

ني استٗادات الطالب ٔةجطٚ أعسازِي يف ب٠ٗات أُ ٖقرتح املتسضب اسبمٕه املىكٍٛ لمتٕفٗق ب .6
 .التعمي

 ٔوكٌٕاتّا وفًّٕ ب٠ٗٛ التعمي 

  ًّٕإزاضٚ ب٠ٗٛ التعميوف  
 األغاغٗٛ لمطالب زاخن ب٠ٗٛ التعمي تاالستٗادا  

 العوَ الفعم٘ بالسقٗقٛ اددطاٞات التسضٖبٗٛ ّ
 ز10 تطسٗ  ٔتعاضت 

 ز15 ب٠ٗٛ التعميوفًّٕ 
 ز25 وكٌٕات ب٠ٗٛ التعمي 

  وفًّٕ إزاضٚ ب٠ٗٛ التعمي
 ز20 إزاضٚ ب٠ٗٛ التعمي وّاً املعمي يف

 ز20 إزاضٚ ب٠ٗٛ التعمي أغالٗ  
 ز20 ٔاستٗادات الطالب  التعمي املعزمحٛب٠ٗات 

  
 110 اوىٕا
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 َتطًبات ايٓػاط  ايصَٔ ايفعًٞ أضًٛب تٓفٝرٙ ْٛع ايٓػاط زقِ ايٓػاط
 ٔضقٛ الٍؿاط ز15 ٌقاف مجاع٘ مجاع٘ 1/1/1

 اهلدف َٔ ايٓػاط : إٔ ٜبني املتدزب َفّٗٛ ب١٦ٝ ايتعًِ 
 

 أخٞ املتدزب / أخيت املتدزب١ 

ب٠ٗات  بن تعسي الطالب ، ِٗ٘ الب٠ٗٛ الٕسٗسٚ اليت ذنسخ فّٗا تعملٗػد  الكص غطفٛتكُٕ   ضمبا
وَ الٍؿطٚ وػتفٗسا  لب٠ٗٛ التعمي ، وفّٕوا  وٍاغبا  بالتعأُ وع أفطاز صبىٕعتج ، قغ ، وتعسزٚالتعمي 

 (1/1/1املعطفٗٛ )
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املتاسٛ لتشقٗق الرتبٗٛ املتكاومٛ لؿدكٗٛ التمىٗص . ٔبٍاٞ وكاٌٗات اد ٖتي فّٗا اغتجىاضِ٘ وٍظٕوٛ 
سذطٚ الٍؿاط , املػطح , املمع  املكمٜ ، وَ : سذطٚ السضاغٛ , املعىن , املكتبٛ ,  ةال عم٘ شلج فإُ 

: وٍظٕوٛ فكطٖٛ ٔمماضغات  تعطت ب٠ٗٛ التعمي ٔالتعمٗي بأٌّاميكَ أُ عترب ب٠ٗٛ تعمي . ٔت, ٔغريِا 
عىمٗٛ تتهىَ املسخالت ٔالعىمٗات ٔاددطاٞات الالظوٛ شبمق وٕاقص ميكَ أُ ذنسخ فّٗا التعمٗي 

 . ٔالتعمي بفاعمٗٛ

ٔتتٍٕا وسخالت إزاضٚ ب٠ٗٛ التعمي لتؿىن املسخالت البؿطٖٛ اليت تهي التمىٗص ٔاملعمي ٔاملسٖط ٔالٕةٗن 
املتٍٕعٛ  ابتذّٗعاتّٔسذطات التعمي الت وازٖٛ تهي املسضغٛ ٔالفكن ٔازبّاظ الكتاب٘ املعأُ . ٔوسخ

لمىتعمي ٔلٗؼ  يف عىمٗٛ التعمي السٔض الطٟٗؼب٠ٗٛ التعمي املفًّٕ اسبسٖح ل ٖعط٘ٔاملٍّر التعمٗى٘ . ٔ، 
 : ألغمٕب التعمي املػتدسً ٔوَ أوجمتّا ا تبعلمىعمي  ٔرنتمص تٍظٗي ب٠ٗٛ التعمي 

فْٗ ٖتعمي املتعمي بؿكن وػتقن وجن التعمي بالكىبٕٗتط أٔ اسبقاٟ  التعمٗىٗٛ أٔ التعمي الفطزٙ : ٔ • 
 . ةتؿات ٔسن املؿكالتغتقكاٞ ٔاالسٖٕالت( ٔالتعمٗي باالالتعمي بالٕسسات التعمٗىٗٛ الكغريٚ )امل

 10:  2التعمي يف صبىٕعات قغريٚ : ٔفْٗ ٖتعمي املتعمي يف صبىٕعٛ قغريٚ ٖرتأح عسزِا وا بني )  • 
 . أفطاز ( وجن تعمي األقطاُ ٔالتعمي التعأٌ٘

وجن  ا وتعمى(  60:  10التعمي ازبىاع٘ : ٔفْٗ ٖتعمي املتعمي يف ؾكن مجاع٘ ٖرتأح العسز وا بني )  • 
. التعمي باحملانطٚ أٔ املٍاقؿٛ أٔ العطٔو العىمٗٛ
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بالطدٕا إىل الٍؿطٚ املعطفٗٛ  ، وعّأةٗفٗٛ التعاون  تمص الٍظطٚ ملكٌٕات ب٠ٗٛ التعمي رب
 :صبىٕعتج أفطاز ٌاقـ وع ، (1/1/2)

 قٍص أِي وكٌٕات ب٠ٗٛ التعمي 

 ض األوجن لتشقٗق إزاضٚ ٌادشٛ لب٠ٗٛ ةٗص ميكَ اغتجىاض تمج املكٌٕات االغتجىا
 . التعمي

 . ٚةٗص ميكَ التغم  عمٜ ب٠ٗٛ املساضؽ املػتأدط 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................. ............. .............................................................................................. 

 

 

  َتطًبات ايٓػاط ايصَٔ ايفعًٞ أضًٛب تٓفٝرٙ ْٛع ايٓػاط زقِ ايٓػاط
  uتطتٗ  القاعٛ عمٜ سطت  ز20 سمقٛ ٌقاف مجاع٘ 1/1/2

تكمٗص ؾدل بتسَٖٔ ٌتاٟر 
 الٍقاف 

 اهلدف َٔ ايٓػاط : إٔ ٜعدد املتدزب َهْٛات ب١٦ٝ ايتعًِ 
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ري دنٍ  املعمي الكج ةٛ ٔغّٕلتّا ٔتٍظٗي ب٠ٗٛ التعميتٕفط الطاسٛ لمىعمي ٔالطالب ، ٔسطٖٛ اسبطُ إ
 . وَ املؿكالت ٔالفٕنٜ زاخن ب٠ٗٛ التعمي

الطالب ،  عمٜ الٕقٕه إىل ةن ٔاغتجىاضِا مبا ذنقق لْ القسضٚ ملكٌٕات ب٠ٗٛ التعمئفّي املعمي 
وَ ةرب أ ا قسضٔضؤٖٛ مجٗع الطالب ٔوتابعٛ تكطفاتّي ذنقق لْ  ٔالتٍقن بػّٕلٛ زاخن سذطٚ التعمي ، 

 الٍظاً ٔالهبط .

 :يف ب٠ٗٛ التعمي ِ٘ وا ٖم٘  ٔأِي املكٌٕات اليت دن  أُ ّٖتي بّا املعمي 

 الكافٗٛ ٔاملٍاغبٛ سبذي وكاُ التعمي .   ٞٚادناّٗتي املعمي بتٕفط فادناٞٚ الكافٗٛ :  -

ٖتأةس وَ تٕفط التّٕٖٛ ازبٗسٚ اليت تػىح بتٕفط ةىٗٛ ةافٗٛ وَ  التّٕٖٛ ازبٗسٚ : سٗح -
أٔ  ا باضزالطالب ٔاغتىطاض ٌؿاطّي ، ٔأال ٖكُٕ اهلٕاٞ  ٖقظٛالصٙ ٖػاِي يف  األةػذني

 . طنُٕ لسٔضٚ اهلٕاٞ زاخن ب٠ٗٛ التعميٖتع َمما ٖؿتد الطالب الصٖ اغاخٍ
مبا ٖػاِي يف اٌتظاً العىمٗٛ التعمٗىٗٛ ٔةصلج  زاخن ب٠ٗٛ التعمي األثاخ: ٖتي تطتٗ  األثاخ  -

قسضٚ الطالب عمٜ وتابعٛ املعمي ٔاحملافظٛ عمٜ تطابط الطالب مبا ٖتٍاغ  وع ططٖقٛ التسضٖؼ 
 اليت ٖتبعّا املعمي .

ٔالعالقوووات ادٌػاٌٗٛ ازبٗسٚ اليت تػاعس عمٜ إدنواز دووووٕ تعمٗىووووو٘ ٔادتىاع٘ صبىٕعٛ وَ األٌؿطوووووووٛ  -
  فعاه .

ٔميكَ اختكاضِا ٔتكٍٗفّا يف وكٌٕني ضٟٗػني ، ِىا : املكٌٕات املتعمقٛ بالٍاسٗٛ املازٖٛ . 
 ٔاملكٌٕات املعٍٕٖٛ املتعمقٛ بالٍاسٗٛ ادٌػاٌٗٛ وَ عالقات ٔحنِٕا . 
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 َتطًبات ايٓػاط  ايصَٔ ايفعًٞ أضًٛب تٓفٝرٙ ْٛع ايٓػاط زقِ ايٓػاط
 ٔضقٛ الٍؿاط ز15 ٌقاف مجاع٘ مجاع٘ 1/1/3

 اهلدف َٔ ايٓػاط : إٔ ٜبني املتدزب َفّٗٛ إداز٠ ب١٦ٝ ايتعًِ 

 

 أخٞ املتدزب : 

يف ٖظَ البعض أُ إزاضٚ ب٠ٗٛ التعمي ، تعع قسضٚ املعمي عمٜ نبط غمٕك الطالب ٔاحملافظٛ عمّٗي 
 ي ِازٟني إىل ٌّاٖٛ ظوَ التعمي . أواةٍّ

( ، ٔفق بني التعاضٖص ٔضؤٖتج ٔضؤٖٛ صبىٕعتج لمدطٔز بتعطٖص 1/1/3بعس قطاٞتج لمٍؿطٚ املعطفٗٛ )
وٍاغ  دزاضٚ ب٠ٗٛ التعمي ٖتىاؾٜ وع التٕدّات اسبسٖجٛ دزاضٚ األفطاز يف الرتبٗٛ، وع شةط وربضات 

 اختٗاضك .

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
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دنىع بني عاملني ِىا عامل ادزاضٚ املتػي  ا وطةب ا وفّٕوالتعمي  إزاضٚ ب٠ٖٗٛعترب وفًّٕ 
بالؿىٕلٗٛ ٔالعىٕوٗٛ ٔخكٕقٗٛ االتكاه حبقن ادزاضٚ العاوٛ ٔإزاضٚ األعىاه ، ٔعامل الرتبٗٛ ٔالتعمٗي 

خبكٕقٗٛ  ربتمص إىل سس وا عَ عامل  ادزاضٚ . ٔالصٙ دنىع العاملني ِٕ العٍكط البؿطٙ ) املتػي 
ادٌػاُ ( شلج املدمٕق الصٙ تسخن صبىٕعٛ اعتباضات يف التفاعن ٔالتعاون وعْ فتذعن وَ إزاضتْ 

 ٔتٕدّْٗ عىمٗٛ  لٗػد بالػّمٛ ٔال تتدص قفٛ الٍىطٗٛ .

ٖكتػ  الطال  الكجري وَ العازات الػمٕةٗٛ  ٔوَ خاله إزاضٚ ب٠ٗٛ التعمي ميكَ أُ
ٔاالدباِات اليت تػاِي يف منٕٓ فكطٖا  ٌٔفػٗا  ٔادتىاعٗا  ، ٔوَ شلج احملافظٛ عمٜ الٍظاً ، ذبىن 

 املػؤٔلٗٛ ٔالتعاون وع ا خطَٖ ٔغري شلج .

 : ٔوٍّا ٔقس سظٗد إزاضٚ ب٠ٗٛ التعمي  بالعسٖس وَ التعاضٖص 

 ب٠ٗووٛ الووتعميٛ لتشقٗووق الرتبٗووٛ املتكاومووٛ لؿدكووٗٛ التمىٗووص زاخوون ادوكاٌووات املتاسوو اغووتجىاض  ،
ٔتتهىَ عسزا  وَ العىمٗات ادزاضٖٛ املدتمفٛ وَ ربطٗط ٔتٍظٗي ٔتٗػوري ٔتٕدٗوْ ٔتقوٕٖي لمعىون     

 0ٔاألزاٞ ٔاألفطاز 

 . عباضٚ عَ تطةٗع املعمىني عمٜ اغتدساً التععٖع ٔالجٕاب 
  ٛلبٍاٞ ب٠ٗٛ تعمىٗوٛ والٟىوٛ لعىموٗيت التعموٗي ٔالوتعمي ٔاسبفوا        مجٗع اشبطٕات ٔاددطاٞات الالظو

 عمّٗا .
  ٘صبىٕعٛ وَ األٌؿطوووووووٛ ٔالعالقوووات ادٌػاٌٗٛ ازبٗسٚ اليت تػاعس عمٜ إدنواز دووووٕ تعمٗىووووو

 ٔادتىاع٘ فعاه .

  ٛصبىٕعٛ وَ األمناط الػمٕةٗٛ اليت ٖػتدسوّا املعمي لك٘ ٖٕفط ب٠ٗٛ تعمٗىٗٛ وٍاغب
 اف  عمٜ اغتىطاضِا مبا ميكٍْ وَ ذبقٗق األِسات التعمٗىٗٛ املٍؿٕزٚ.ٔذن

 ُٔيف ربطٗط ٔتٍفٗص ٔتقٕٖي الرباور الرتبٕٖٛ ٔالتعمىٗٛالتالوٗص وع وعمىّي  تعا. 
  ٖع الػمٕك املطغٕب فْٗ وَ خالهلا إىل تععٔالطالب صبىٕعٛ وَ الٍؿاطات اليت ٖػعٜ املعمي

 عمٜ إلغاٞ ٔسصت الػمٕك غري املطغٕب فْٗ لسّٖي. ُٕٖٔعىم ّٖيلس
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تعطت عمٜ ازبٕاٌ  اليت ّٖتي بّا املعموي / التمىٗوص زاخون ب٠ٗوٛ     ٔ( ،1/1/4املعطفٗٛ )لٍؿطٚ ا  اقطأ
 التعمي ، ٔبعس وٍاقؿٛ اوىٕعٛ ٔنح :

 وسٝ ذبقٗق ازبٕاٌ  األضبعٛ وَ قبن املعمىني / الطالب .   -

 ةٗص حنقق التٕاظُ بني ازبٕاٌ  األضبعٛ . -

 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

 

  

 َتطًبات ايٓػاط  ايصَٔ ايفعًٞ أضًٛب تٓفٝرٙ ْٛع ايٓػاط زقِ ايٓػاط
 ٔضقٛ الٍؿاط ز20 ٔضف عىن مجاع٘ 1/1/4

 اهلدف َٔ ايٓػاط : إٔ ميٝص املتدزب بني َٗاّ نٌ َٔ املعًِ ٚايتًُٝر يف إداز٠ ب١٦ٝ ايتعًِ 
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ٔ  بواختالت  ٖهوا   أٔربتموص   ٔتتٍٕا أزٔاض ةن وَ ملعمي ٔالطال  زاخن ب٠ٗٛ الوتعمي  املوازٚ ٔالعىوط   : وقوط الوتعمي ، 
أُ  وووَ ستووٜ ٖووتىكَ املعمووي،ا  ٔوّىووا  نووطٔضٖ ا أوووطٔفّىّووا  ٕعٗووٛ الطووالب ، ِٔووصا دنعوون زضاغووٛ إزاضٚ ب٠ٗووٛ الووتعمي  ٌٔ

 ٖكُٕ وٗػطا  سقٗقٗا  لعىمٗٛ التعمي .

ٛ     املكٌٕوات املعموي الوصٙ ٖػوتجىط ةافوٛ     املعمي الٍوادح ِوٕ   ف  املازٖوٛ ٔاملعٍٕٖوٛ لمب٠ٗوٛ التعمىٗو

لقسضٚ عمٜ التعمي ٔاالٌهباط  واُ الٍفػ٘ ٔاّٗا لٗشقق التٕافق االدتىاع٘ ٔاألٖٔتىكَ وَ تٕ ف

لوج  ٔال ميكَ أُ ٖتي ش، األِسات التعمٗىٗٛ  لٗتي ذبقٗقفعالٛ ٔدٗسٚ  وَ أدن ذبقٗق ب٠ٗٛ تعمىٗٛ

إال وووَ خوواله ؾدكووٗٛ ضاٟووسٚ تتػووي بووالتٕاظُ ٔالفّووي الكاووون لؿدكووٗٛ الطالوو  ٔاستٗاداتووْ         

 .ٔتٕ ٗفّا ملكمشٛ الب٠ٗٛ التعمىٗٛ ٔإؾطاةّا يف بعض املّاً يف إزاضتّا  الٍفػٗٛ

 ايٓاس١ٝ اإلداز١ٜ :

وكاُ ظافٛ تفقس اسبهٕض ٔالغٗاب ، وتابعٛ املتأخطَٖ ، تطتٗ  ٔتٍظٗي دمٕؽ الطالب ٔوتابعٛ ٌ
 بّا إنافٗٛ لطأالتّي ٔازباٌ  ازبىال٘ يف ب٠ٗٛ التعمي ٔادناز وتطمبات  ٔالتّٕٖٛ ٔتطتٗ  الطالب التعمي

 تع١ًُٝٝ :ايايٓاس١ٝ 

، وطاقبٛ األٌؿطٛ عمٜ ادؾطات التدطٗط لمسضؽ ، ذبفٗع الطالب لمتعمي ، وتابعٛ الٕادبات ، 
ن طال  لٗكن لمىعمٕوٛ ، تقٕٖي ٔوػاٌسٚ ة الطالب أثٍاٞ تأزٖٛ السضؽ ، وطاعاٚ الفطٔق الفطزٖٛ

 . ي الطالب ٔوعطفٛ وسٝ ذبقق اِسات السضؽ . قسضٚ املعمي عمٜ عطو السضؽ بمغٛ ٔانشٛٗقٗٔت
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 ايٓاس١ٝ ايٓفط١ٝ:

ِاٌتْ ، بٍاٞ الطال  ٌفػٗا  ٔزعىْ إوطاعاٚ خكٕقٗٛ ةن طال  ، عسً دطح ةطاوٛ الطال  أ 
وجن الجقٛ بالٍفؼ ، االعتعاظ بالصات ، التٕاظُ اددنابٗٛ وعٍٕٖا  ، غطؽ بعض الكفات الؿدكٗٛ 

 . الطال  لمىدتل عٍس اسبادٛإسالٛ العاطف٘ القسضٚ عمٜ التعبري ، زعي الطال  عٍس سادتْ لصلج ، 

 ايٓاس١ٝ االدتُاع١ٝ :

لعالقات بني صبىٕعات ابٍاٞ ٔٔتجبٗتّا ،  ٔزعىّااددنابٗٛ اسبح عمٜ الػمٕةٗات االدتىاعٗٛ 
وطاعاٚ سادٛ الطالب ٔضؾاز الطالب تطبٕٖا  ٔادتىاعٗا  ، ٔإاسبٕادع االدتىاعٗٛ ، ٔإظالٛ ب الطال

 عالقات دٗسٚ وع الطالب .إقاوٛ ، قسضٚ املعمي عمٜ إدنابٗٛلب٠ٗٛ ادتىاعٗٛ 

 وا غبق وَ ٌقاط وتفطقٛ يف العٍاقط التالٗٛ :إمجاه ٔميكَ 

 تٕفري املٍار العاطف٘ ٔاالدتىاع٘ . - 1  

 تٍظٗي ب٠ٗٛ التعمٗي . - 2  

 تٕفري اشبربات التعمٗىٗٛ . - 3  

 سف  الٍظاً . - 4  

 والسظٛ التالوٗص ٔوتابعتّي ٔتقٕميّي . - 5  
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 ؟بني األسلوبني ، وحدد اآلثار والنتائج لكل أسلوب قارن 

 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

 

 َتطًبات ايٓػاط  ايصَٔ ايفعًٞ أضًٛب تٓفٝرٙ ْٛع ايٓػاط زقِ ايٓػاط
 ٔضقٛ الٍؿاط ز20 ٌقاف مجاع٘ 1/1/5

 إٔ ٜطتٓتر املتدزب اآلثاز املرتتب١ ع٢ً اختٝاز أضًٛب إداز٠ ب١٦ٝ ايتعًِاهلدف َٔ ايٓػاط : 

 2منٛذز  1منٛذز 
ْاصس سسٜص ع٢ً إٔ ٜكدّ ايٓفع ٚايفا٥د٠ األضتاذ 

يطالب٘ ٜٚس٣ إٔ احلصّ َع ايطالب َٔ أِٖ ايعٛاٌَ 
تطاعد ع٢ً ذيو، هلرا ٜدخٌ فصً٘ َتذًُٗا اييت 

ٜٚبدأ مبشاضب١ ايطالب ع٢ً نٌ صػري٠ ٚنبري٠ 
ثِ ٜٓتكٌ ملسادع١ ضسٜع١ يًدزع املاضٞ ٚبعدٖا 

ٜٓطًل يف دزض٘ ٜٚطتُس يف ددٜت٘ ٚعًُ٘ ايدؤٚب 
 ست٢ ٜٓتٗٞ ٚقت ايدزع.

االغتاش أميَ ٖٕز أُ ٖكُٕ ضببٕبا  وع طالبْ 
 سخ وعّي سخن الفكن ٖٔبسأ بالتشٔهلصا ٖ

ٔميه٘ أةجط وَ ضبع غاعٛ يف دٕ وَ املطح 
وعّي ثي ٖكت  عٍٕاُ السضؽ ٖٔبسأ الؿطح 
تاضةا  الطالب عمٜ وا ٖطغبُٕ وَ االغتىاا 

بكتابْ أِي أٔ االٌؿغاه ، ثي رنتي زضغْ 
 الٍقاط اليت ٔضزت يف السضؽ .
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يف ةون   ا طالبو  36الطوالب بالفكوٕه سٗوح ٖكون إىل     إعوساز  يف وسضغٛ ابتساٟٗٛ ٖعاٌ٘ االغتاش / ضبىس وَ ةجوطٚ  
يف سون املؿوكالت    د التعميمما دنعمْ ٖفقس الػٗططٚ ٖٔهٗع ٔقب٠ٗات التعمي ،  قٗٛٔب وع قغط سذي الفكن فكن

 الطاضٟٛ ٔضبألٛ تّسٟٛ الطالب ٔالعٕزٚ بّي لمسضؽ ..

 أظ تمج املؿكمٛ./ ضبىس عمٜ دباألغتاش وَ خاله خربتج قسً عسزا  وَ الٍكاٟح اليت تعني 

 التٕقٗات اواه

  التعاون وع الطالب

التعاون وع الب٠ٗٛ 
  التعمىٗٛ

  اغرتاتٗذٗات التعمٗي

  أخطٝ

 

 

 

 

 َتطًبات ايٓػاط  ايصَٔ ايفعًٞ أضًٛب تٓفٝرٙ ْٛع ايٓػاط زقِ ايٓػاط
 ٔضقٛ الٍؿاط ز20 زضاغٛ سالٛ صبىٕعات 1/1/6

 إٔ ٜكرتح املتدزب احلًٍٛ املُه١ٓ يًتٛفٝل بني استٝادات ايطالب ٚنجس٠ أعدادِٖ اهلدف َٔ ايٓػاط : 
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 ٚميهٔ اتباع عدد َٔ ايٛضا٥ٌ ملعاجل١ َػه١ً نجس٠ ايطالب يف ب٦ٝات ايتعًِ :

 التغٗري يف ب٠ٗات التعمي وَ ٔقد  خط ٔفق اختٗاض وسضٔؽ ٔطبطط لْ .  -

 .ب٠ٗٛ التعمي الرتتٗ  ازبٗس لمطالب زاخن  -

 . احملافظٛ الساٟىٛ عمٜ تطتٗ  وكاُ التعميتسضٖ  الطالب ٔالتأةٗس عمّٗي عمٜ  -

 تعمٗي الطالب وّاضات التعمي الصاتٗٛ مما رنفص الع ٞ عمٜ املعمي . -

 . اون وع املؿكالت اليت ذبسخ يف ب٠ٗات التعمي ٌٛ يف التعاملطٔ -

 ٔتٍظٗي اوىٕعات .قطاُ األتفعٗن تعمي  -

 اغتجىاض التقٍٗٛ ٔالتعمي عَ بعس ، ٔتعسز أواةَ العطو زاخن ب٠ٗٛ التعمي .  -

 وَ التعمي. ا ا ذنقق وعٖسكفٗٛ ٔاملٍعلٗٛ فطزٖٛ أٔ مجاعٗٛ مباألٌؿطٛ التكىٗي  -
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 زقٗقٛ 110:              وّاضات التٕاقن يف ب٠ٗات التعمي  : 

 عٍاقط التٕاقن األضبعٛ . عمٜ املتسضب ٖتعطت  أُ  .1

  .أُ ٖقًٕ املتسضب آثاض أمناط االتكاه عمٜ إزاضٚ ب٠ٗٛ التعمي  .0

 التعمي .أُ ٖطبق املتسضب التقٗٗي الصات٘ لبعض مماضغاتْ زاخن ب٠ٗٛ  .3

 .أُ ٖطبق املتسضب التٕاقن المفظ٘ )الكالً غري املباؾط( .4

 .أُ ٖبني املتسضب أِىٗٛ التٕاقن غري المفظ٘ يف إزاضٚ ب٠ٗٛ التعمي .5

 أُ ٖقاضُ املتسضب بني زٔض ةن وَ املجريات ٔاملععظات يف إزاضٚ ب٠ٗٛ التعمي .6

 التٕاقنغؼ أ . 

 التٕاقنمناط أ . 

 لفظ٘ ، غري لفظ٘ ( : التٕاقنٌٕاا أ ( 

 . املجريات ٔاملععظات ٔأثطِا يف إزاضٚ ب٠ٗٛ التعمي 

 العوَ الفعم٘ بالسقٗقٛ اددطاٞات التسضٖبٗٛ ّ
 15 التٕاقنأغؼ  

 15  التٕاقنعٍاقط 
 15 التٕاقنأمناط 

 20 ٌٔظاً فالٌسضظ التٕاقن المفظ٘
  15 التٕاقن غري المفظ٘

 30 التععٖعاملجريات ٔ
 110 اوىٕا
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 أخي املتدرب : 

)ااواد أ( ، تةااوع ىلااا ىنالااو التوالاال األربةاا  ، ثااع بالتةاااون  اا     1/2/1بااالوعوإ  ا النةااوع املةو) اا    

 أحد اجلوانب التال  :درض اجمموىتك 

             ٕٓاملطغن : ذبكن بعض األخطواٞ أٔ املؿوكالت ووَ قبون املطغون سوسز أبوطظ تموج العٕاٟوق الويت تؿو
 فّي الطغالٛ .

   ٖكوُٕ غوببّا املػوتقبن ، سوسز بعهوا  ووَ تموج املؿوكالت          املػتقبن : تتعسز املؿكالت الويت قوس
 اليت قس ذبسخ خمال  يف فّي الطغالٛ .

  املؿكالت اليت قس ذبتّٕٖا الطغالٛ ٔاليت تؤزٙ إىل خمن يف فّي الطغالٛ .بطظ أالطغالٛ : سسز 

      غوٕٞ  ٔغٗمٛ االٌتقاه : سسز أبطظ املعٗقات أٔ املؿكالت الويت ذبوسخ يف ٔغوٗمٛ االٌتقواه ٔتوؤزٙ إىل 
 فّي الطغالٛ .

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

 َتطًبات ايٓػاط  ايصَٔ ايفعًٞ أضًٛب تٓفٝرٙ ْٛع ايٓػاط زقِ ايٓػاط
 ٔضقٛ الٍؿاط ز15 وٍاقؿٛ مجاع٘  1/2/1

ةن صبىٕعٛ ربتاض عٍكط 
 ٔاسسا

 اهلدف َٔ ايٓػاط : إٔ ٜتعسف  املتدزب ع٢ً عٓاصس ايتٛاصٌ األزبع١ .
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        :التوالل يف ب ئ  التةلع

عمي وع الطال  أٔ ٔوا ٌقكسٓ ٍِا ِٕ تٕاقن امل . سالٛ وَ الفّي املتبازه بني ٌظاونيالتٕاقن : ِٕ 
 صبىٕعٛ الطالب ، أٔ تٕاقن الطالب وع بعهّي وَ أدن التعمي . 

 : أسص التوالل  يف التةلع

 ُٕلغٛ املعمي غمٗىٛ ٔوفّٕوٛ لسٝ الطالب أُ تك 

 ٌٕٔعٗٛ ازبىن٘ وَ سٗح ٌٕعٗٛ الكمىات أُ تٍاغ  وػتٕاِي العقم 

  ْزبىٗع الطالب ا ٔوٍاغب ا وػىٕعأُ ٖكُٕ قٕت 

 ٛالقسضٚ عمٜ إعازٚ عطو املعٍٜ بأغالٗ  وتٍٕع 

  ٌ٘القسضٚ عمٜ نطب األوجاه ٔاملعا 

  ٜالتعمي وطاعاٚ الفطٔق الفطزٖٛ زاخن ب٠ٗٛالقسضٚ عم 

: ىنالو التوالل

 

عناصر 
 التواصل

 المرسل

 الرسالة

 الوسيلة

 المستقبل
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دنتّس ةجري وَ املعمىني يف زضغْ ٖٔػتىط يف غطز املعمٕوات ٔتقسٖي الؿطٔسات زُٔ أُ ٖرتك لمطوالب أٙ صبواه   
غطفوٛ الكوص إىل وكواُ آخوط ، ٌواقـ ووع       ووَ  لمشسٖح أٔ التعبري عىا لسّٖي أٔ وٍاقؿتّي ، ستٜ ٔلٕ اٌتقن بّوي  

 أفطاز صبىٕعتج واٖم٘ :

 َٔ ايتدزٜظايدٚافع اييت جتعٌ املعًِ ٜتبع ٖرا ايُٓط  -

 ًب١ٝ ملجٌ ٖرا ايُٓط َٔ ايتدزٜظ.اآلثاز ايط -

 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 َتطًبات ايٓػاط  ايصَٔ ايفعًٞ أضًٛب تٓفٝرٙ ْٛع ايٓػاط زقِ ايٓػاط
 ٔضقٛ الٍؿاط ز15 ٔضؾٛ عىن مجاع٘ 1/2/2

  ع٢ً إداز٠ ب١٦ٝ ايتعًِ  أمناط االتصاٍآثاز إٔ ٜكّٛ املتدزب اهلدف َٔ ايٓػاط : 
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 االتصال :مناط أ

 ( ًاطايب) َعًِ حيدخ  اتصاٍ أسادٟ االجتاٙ-1

 
 طايب (اي) تبادٍ احلدٜح بني املعًِ ٚ اتصاٍ ثٓا٥ٞ االجتاٙ-2

 
 االجتاٙ ) َٔ املعًِ إىل مجٝع ايطالب( اتصاٍ ثالثٞ-3

 

 المعلم

 تلميذ

 المعلم

 تلميذ

 المعلم

 تلميذ

 تلميذ تلميذ
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 ٚمجٝع ايطالب(  املعًِ عدد االجتاٖات ) ٜتداخٌ احلدٜح بػهٌ َٓظِ بنيتاتصاٍ َ-4

 

 
 

ٖكوُٕ اِتىاووْ وطةوعا  عموٜ ةٗفٗوٛ ٌقون الطغوالٛ وٍوْ إىل         ني املعمىو ووَ   ا ةوجري إىل أُ تؿري السضاغات 
 التالوٗص . سٗح ٖكُٕ ِٕ املطغن يف سني ٖكُٕ التالوٗص وػتقبمني.

أُ ٖؿواضك مجٗوع التالوٗوص يف ٌؿواطات     فوال بوس    عىمٗٛ االتكاه ٔالتٕاقن زاخن ب٠ٗوٛ الوتعمي  ِٔصا ٖهعص 
 الطغاٟن ٔأُ ٖػتقبن املعمي وٍّي سٍٗا  ٖٔطغن إلّٗي سٍٗا  آخط.عطاٞ إٔاملؿاضةٛ يف السضؽ 

أاّل ٖكُٕ املعموي وٍؿوغال  يف وٍاقؿوٛ صبىٕعوٛ ووَ التالوٗوص ٖٔورتك البقٗوٛ ٖقٕووُٕ بٍؿواطات غوري            دن  ٔ
ن ططق االتكاه اليت ميكَ أُ ٖٕ فّا املعمي ِو٘  وٍتىٗٛ ملٕنٕا السضؽ .ٔأؾاضت السضاغات إىل أُ أفه

تًو اييت تتضُٔ طسقًا تظٗس َػازن١ مجٝع األفساد ٚتػعسِٖ باحلس١ٜ يف املطا١ُٖ يف طسح األفهاز 
 .ٚاألض١ً٦ ٚايٓكد ٚايتٛصٌ إىل اضتٓتادات

 

 

 طالب

 معلم

 طالب طالب

 طالب
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 مجع السضدات اليت سكمد عمّٗا ( ثي ا 1 -( أٔ )  1سبكٕه عمٜ ) +قٗي ٌفػج شاتٗا  با

  نال١َٝ غري َسغٛب فٝٗامناط أ نال١َٝ َسغٛب فٝٗامناط أ 
 1- التعاون وع الطالب ةأضقاً  طباطبٛ الطالب بأمساّٟي  1+
 1- اغتدساً عباضات التّسٖس  اغتدساً عباضات لطٗفٛ 1+
 1- ضفض املؿاعط ٔعسً تقبمّا تقبن املؿاعط الػمبٗٛ وَ الطالب 1+
 1- تعىٗي الٍقس ٔالعقاب ربكٗل الٍقس أٔ اشبطأ ملَ أخطأ 1+
 1- ٔأغ٠متّي ألغ٠مٛ الطالب ادقغاٞ عسً  االغتىاا الٕاع٘ ألغ٠مٛ الطالب ٔوؿاضةاتّي  1+

  السضدٛ  السضدٛ  

 (  5إىل  5-صبىٕا السضدات بني ) 

 فأٌد حبادٛ واغٛ لتشػني تٕاقمج  ( 2 -) ٔ  ( 5 -) إشا سكمد عمٜ زضدٛ بني 

 فػٕت تػتفٗس ةجريا  وَ ِصا الربٌاور ( 2+ ) ٔ  ( 1 -) ٔإشا سكمد عمٜ زضدٛ بني 

 فىػتٕٝ تٕاقمج دٗس . ( 5+ ) ٔ  ( 3+) ٔإشا سكمد عمٜ زضدٛ بني 

 

 

 

 

 

 

 

 َتطًبات ايٓػاط  ايصَٔ ايفعًٞ أضًٛب تٓفٝرٙ ْٛع ايٓػاط زقِ ايٓػاط
 ٔضقٛ الٍؿاط ز15 شات٘تقٗٗي  فطزٙ 1/2/3

 إٔ ٜطبل املتدزب ايتكِٝٝ ايراتٞ يبعض ممازضات٘ داخٌ ب١٦ٝ ايتعًِ .اهلدف َٔ ايٓػاط : 
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المفظو٘ بوني املعموي ٔطالبوْ ،      ذبسخ ةجري وَ املؿكالت زاخن الكص بػب  نعص التٕاقون 
٘       أفوطاز  ووع   قسً  ) الكوالً غوري املباؾوط (     صبىٕعتوج ةٗوص ميكوَ لمىعموي اغوتدساً التٕاقون المفظو

 (1/2/4وَ الٍؿطٚ املعطفٗٛ )وػتفًٗسا  . يف أزاضٚ ب٠ٗٛ التعمي  بؿكن فعاه

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 َتطًبات ايٓػاط  ايصَٔ ايفعًٞ أضًٛب تٓفٝرٙ ْٛع ايٓػاط زقِ ايٓػاط
 ٔضقٛ الٍؿاط ز20 ٔضؾٛ عىن  مجاع٘ 1/2/4

 )ايهالّ غري املباغس(اهلدف َٔ ايٓػاط : إٔ ٜطبل املتدزب ايتٛاصٌ ايًفظٞ 
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اشبربات اليت ٖكتػبّا الطالب زاخن ب٠ٗٛ التعمي ِ٘ ٌتواز تكاوون ووا بوني العىمٗوٛ التعمٗىٗوٛ ٔالتٕاقومٗٛ بوني         
وعوا   ةمّٗىوا  ٔتفعٗموْ أسوس أغومٕبني أٔ     زاخون ب٠ٗوات الوتعمي   ٔقس رنتاض املعمي يف إزاضتوْ لمتٕاقون   املعمي ٔطالبْ 

 ِٔىا التٕاقن المفظ٘ ٔالتٕاقن غري المفظ٘.

  : التواصل اللفظي

.  ب٠ٗووٛ الووتعميٖعووس التٕاقوون المفظوو٘ أةجووط أؾووكاه التٕاقوون ؾووٕٗعا  ٔاٌتؿوواضا  ٔأةجطِووا فاعمٗووٛ يف   
الويت تعتورب وّواضٚ    ٌٕٔٔعٗٛ ِصا التٕاقن تعتىس إىل سس ةبري عمٜ وسٝ ووا ميتمكوْ املعموي ووَ وّواضات لغٕٖوٛ       

املووٕزٚ ٔالفّووي  لووتعميا ب٠ٗووٛالتشووسخ إسووساِا . ٔستووٜ ذبقووق عىمٗووٛ التٕاقوون المفظوو٘ أِووسافّا ، البووس أُ ٖػووٕز  
زبىٗع وا دنطٙ وَ تفاعالت يف أثٍاٞ العىمٗٛ التعمٗىٗٛ التعمىٗٛ ، ٔأُ تتي اغتجاضٚ اِتىاً الطالب ٔتؿوذٗعّي  

طٖٛ ، إنوافٛ إىل اٌػوذاً ووا ٖططسوْ املعموي ووَ وعطفوٛ ٔأفكواض         عمٜ ططح األفكاض ٔاألغ٠مٛ ٔإبساٞ ا ضاٞ حب
وووع وػووتٕٖات الطمبووٛ . ٔيف التٕاقوون المفظوو٘ ٖووتي ٌقوون األفكوواض ٔا ضاٞ ٔاملعوواٌ٘ بكووٕضٚ وتبازلووٛ ، أٙ  ذنووٕه   
املطغوون إىل املػووتقبن ٔبووالعكؼ. ٔقووس استوون التٕاقوون المفظوو٘ وطةووعا  ِاوووا  يف صبوواه البشووٕخ ٔالسضاغووات    

 تػتّست ذبػني املىاضغات التعمٗىٗٛ التعمىٗٛ ٔاملتكمٛ بّا. الرتبٕٖٛ اليت

 أدبٝات ايتٛاصٌ ايًفظٞ :

 اغتدساً ةمىات ٔعباضات ٔانشٛ ٔبػٗطٛ. -

 اغتدساً ةمىات ٔعباضات وألٕفٛ. -

 التػمػن املٍطق٘ يف ططح املٕنٕا. -

 إعازٚ األفكاض ٔالعباضات املّىٛ بٍفؼ الكمىات ستٜ تطغذ. -

 العباضات ستٜ ٌتذٍ  التؿٕٖـ ٔالتؿٕٖٛ.الطم  وَ ا خطَٖ إعازٚ  -

 اغتدساً ٔغاٟن بكطٖٛ وعٍٗٛ ) خطاٟط ، قٕض .. (. -

 التكمي بّسٔٞ. -

 التشسخ بكٕت ٔانح . -

 اغتدساً العباضات االدنابٗٛ ٔاحملفعٚ. -
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 نظبم فالندرز :  -
ٌتاٟر زضاغٛ قاً بّا باالؾرتاك وع فطٖق ووَ البواسجني لمتعوطت    ( 1970ً)( غٍٛ  Flandersلقس قسً فالٌسضظ )

عمووٜ وقٕوووات التووسضٖؼ الفعوواه عووَ ططٖووق وقاضٌووٛ منطووني وووَ أمنوواط التووسضٖؼ ، الووٍىط األٔه ِووٕ وووا مسوو٘    
بالتسضٖؼ املباؾط ٖٔعتىس فْٗ املعمي عمٜ ادلقاٞ ٔالٍقس لطالبْ ٔاغتدساً الػمطات املتاسٛ لْ ٔإعطاٞ األٔاووط  

لٍىط الجواٌ٘ فقوس مسو٘ بالتوسضٖؼ غوري املباؾوط ٖٔعتىوس فٗوْ املعموي عموٜ تٕدٗوْ األغو٠مٛ ٔتقبون وؿواعط               ، أوا ا
الطالب ٔوسسّي ٔالجٍاٞ عمٜ أفكاضِي ٔتؿذٗعّي ، ٔةؿفد السضاغٛ أُ طالب املعمىني الوصَٖ اغوتدسوٕا   

املباؾوط ، ٔتكٌٕود   األغمٕب غري املباؾط ةاُ تعمىّي أفهن وَ طالب املعمىوني الوصَٖ اغوتدسوٕا األغومٕب     
باؾط ادباِات أفهن حنٕ العىمٗٛ التعمٗىٗوٛ .فّوصا ٖوسه عموٜ أُ التعموٗي الفعواه       امللسٝ الطالب يف التعمٗي غري 

 التسضٖؼ غري املباؾط.ِٕ  بالٍػبٛ لمطالب

 وقد قسن فالندرز التواصل الصفي )بيئت التعلن السبئدة وقج دراسته( إلى قسوين :

 نالّ املعًِ  ) َباغس ، غري َباغس (   -

 نالّ ايطايب ) اضتذاب١ ، تػٜٛؼ (  -

 هالحظــبث : 

 نالّ املعًِ غري املباغس أنجس َٔ نالَ٘ املباغس.  -1

 نالّ املعًِ ال ٜتذاٚش ثًجٞ ايصَٔ ايهًٞ يًدزع.  -2

 نالّ ايطالب ال ٜكٌ عٔ ثًح نالّ املعًِ. -3

 أوالً : كالم الوعلن غير الوببشر :

 : إدزاى َػاعس ايطالب ٚسكِٗ يف ايتعبري دٕٚ ْكد أٚ عكاب.  تقبل المشبعر -1

 : عبازات املدح اييت تؤدٟ إىل اضتُساز ايطايب يف احلدٜح. الثنبء والتشجيع -2

 : تٛضٝح ٚتًدٝص أفهاز ايطالب ٚاضتعُاهلا.  تقبل األفكبر -3

 ت٣ٛ ايطالب ٚايصَٔ. : تكدِٜ أض١ً٦ َجري٠ َٓاضب١ يألٖداف ٚملط تىجيه األسئلت -4
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 ثبنيبً : كالم الوعلن الوببشر : 

 : عسض املعًَٛات ٚاحلكا٥ل ٚاآلزا٤ ٚتتضُٔ األض١ً٦ ايتعبري١ٜ.  الشرح والتلقين .1
 : ايتعًُٝات ٚاألٚاَس اييت ٜتٛقع املعًِ تٓفٝرٖا. إعطبء التىجيهبث .2

 ب. : عبازات تعدٌٜ ايطًٛى ٚتربٜس بعض ايتصسفات َع ايطال النقد والسلطت .3

 ثبلثبً: كالم الطبلب :

 : نٌ َا ٜصدز عٔ ايطايب ْتٝذ١ ضؤاٍ أٚ اضتفطاز َٔ املعًِ. االستجببت للمعلم .1

 : بد٤ ايطايب باحلدٜح دٕٚ إٔ ٜطًب املعًِ ذيو.  المببدرة .2

 رابعبً: سلوك هشترك :

 : حلظات ايطهٕٛ أٚ فرتات ايتداخٌ ٚاالضطساب. الهدوء أو الفىضى .1
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اقوطأ  أمحوس وٍّىكوا  يف الؿوطح بٍٗىوا ٖتشوسخ الطالو  غوعس ووع ظوٗموْ ووَ ٔقود  خوط ..             األغتاش ةاُ 
يف ِوصا   املٍاغ  مفظ٘ال غريغاعس األغتاش أمحس يف اغتدساً التٕاقن ( ، ثي 1/2/5الٍؿطٚ املعطفٗٛ )

 املٕقص مبذىٕعٛ وَ االقرتاسات اليت ميكٍْ أُ ٖفعمّا ستٜ ٖٕقص سسٖح الطالبني .

 ملكرتحايطًٛى ا ايتٛاصٌ غري ايًفظٞ ّ

  لغٛ األٖسٙ 1

  لغٛ العُٕٗ 2

  املكاٌ٘لغٛ التقاضب  3

  لغٛ الؿفآ 4

  لغٛ األضدن 5

  أخطٝ 6

 

 

 

 

 

 َتطًبات ايٓػاط  ايصَٔ ايفعًٞ أضًٛب تٓفٝرٙ ْٛع ايٓػاط زقِ ايٓػاط
 ٔضقٛ الٍؿاط ز15 ٌقاف مجاع٘ 1/2/5

 اهلدف َٔ ايٓػاط : إٔ ٜبني املتدزب أ١ُٖٝ ايتٛاصٌ غري ايًفظٞ يف إداز٠ ب١٦ٝ ايتعًِ
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 التوالل غري اللفظي:

بططٖقوٛ   إُ التٕاقن غري المفظ٘ ِٕ ةافٛ الطغاٟن أٔ املعاٌ٘ الويت ٖوتي ٌقموّا ٔتبازهلوا زُٔ اغوتدساً األلفوا       
بوني املعموي   ، إاّل أُ التفاعون  زاخون ب٠ٗوٛ الوتعمي    الطغي وَ ؾٕٗا التٕاقون المفظو٘   بف وقكٕزٚ أٔ غري وقكٕزٚ .

لوووٗؼ وقكوووٕضا  عمٗوووْ ، فٍّووواك ٔغووواٟن تٕاقووون أخوووطٝ تهوووي ووووا ِوووٕ غوووري لفظووو٘ ٔبؿوووكن ووووجري    ٔالطوووالب
 ا، ٔغريِو ، سطةوات ازبػوس  ٔاأللٕاُ ، ٔاالبتػواوٛ  الكىد ، لالغتذابات الػمٕةٗٛ وجن : تعابري الٕدْ ، 

 عىمٗٛ التفاعن إىل سس ةبري .تػّي يف 

% وَ املعاٌ٘ املتعمقوٛ  65ٖٔمع  التٕاقن غري المفظ٘ زٔضا  ِاوا  يف العالقات الؿدكٗٛ، ٖٔقسض سٕال٘ 
 بازبٕاٌ  االدتىاعٗٛ اليت ٖتي تبازهلا يف أثٍاٞ التٕاقن املباؾط ذبسخ عَ ططٖق التٕاقن غري المفظ٘.

المفظ٘ أٌْ يف عىمٗٛ التٕاقن  ٖقوًٕ املطغون بٍقون ضغوالتني     ٔوَ الٍقاط اليت تبني أِىٗٛ التٕاقن غري 
يف آُ ٔاسووس أسوووسِىا لفظٗووٛ ٖػوووتدسً فّٗووا الكمىوووات ، ٔاألخوووطٝ غووري لفظٗوووٛ . ٔعٍووسوا تتعووواضو وعووواٌ٘      
الطغالتني فغالبا  وا تكُٕ الطغالٛ غري المفظٗوٛ  أةجوط تعوبريا  ٔقوسقا  ، أٙ تقوًٕ الطغوالٛ غوري المفظٗوٛ مبوا          

القٗاً بْ . ٔلصا دن  عمٜ املعمي أُ ال ٖقكط عىمٗٛ التفاعن عمٜ التٕاقون المفظو٘ بون عمٗوْ     تعذع الكمىٛ عَ 
 أُ ٖػتدسً وا ٖػتطٗع وَ أؾكاه التٕاقن غري المفظٗٛ لٗغسٔ تعمىْ أةجط فاعمٗٛ.

 لغات التواصل :

 يرتبط بالتواصل غير اللفظي مجموعة من لغات الجسم تندرج تحت اللغات التالية :

 ٖسٙ:لغٛ األ -1

عىمٗووٛ اغووتدساوا  ٔوووَ أةجطِووا فاعمٗووٛ يف ؾووٕٗعا  ٔ مفظٗووٛاألٖووسٙ وووَ أةجووط المغووات غووري ال ٛتعووس لغوو
  . مفظٗٛاليت غالبا  وا تكاس  المغٛ ال غري المفظٗٛ. ِٔ٘ وَ المغات  التعمي
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مكي ٔالوبكي ، ٔإؾواضات املوطٔض ، ٔيف املطواضات     لٔوَ املالس  أُ لغٛ األٖسٙ تػتدسً ةمغٛ إؾاضٚ  
ٖعوورب عٍّووا املطغوون  وعٍٗووٛ  إٖكوواه  أفكوواض   إىل . ِٔوو٘ لغووٛ تعبريٖووٛ تّووست   أيف اوىعووات الكؿووفٗٛ ٔغريِوو 

 كٕه عمٜ اغتذابات وفٗسٚ ٔقشٗشٛ حبطةات وسضٔغٛ لمٗسَٖ لمش

 ٔفٗىا ٖم٘ بعض سطةات الٗسَٖ اليت ميكَ اغتدساوّا يف غطفٛ الكص:

 ع الطال  ٔتععٖعٓ.الطبد عمٜ الكتص لمتعبري عَ الطنا ٔاسبٍاُ ٔتؿذٗ-أ

 ذبطٖج الٗس عمٜ ؾكن زاٟطٙ لتؿذٗع الطال  عمٜ االغتىطاض.-ب

 ضفع إقبع ادبّاً إىل أعمٜ تعبريا  عمٜ املٕافقٛ. -ز

 ضفع الٗسَٖ إىل أعمٜ تعبريا  عَ االغتشػاُ. -ز

عىون  عوَ الكوالً أٔ الكوص عوَ أزاٞ     الكوص      لطمو   ضفع ةص الٗس وفتٕسوا  أواووا  بادبوآ الطالو  ،     -ه
 وعني.

 .سٓبادبآ ؾدل ضبسز بقكس ذبسٖ بالٗس ٔاألقابع وكفٕفٛ بؿكن ضأغ٘ادؾاضٚ  -ٔ

 عَ الكالً .   الكصلطم   ٔنع إقبع الػبابٛ عمٜ الفي -ظ

 لغٛ العُٕٗ: -2

ٛ تعس لغٛ العُٕٗ وَ أةجط المغات غري ال توأثريا  يف عىمٗوٛ التٕاقون بوني األفوطاز ، ألُ أٙ تٕاقون        مفظٗو
يف العووازٚ ٖبووسأ بعووس فوورتٚ قكووريٚ وووَ التقوواٞ العٗووُٕ ، لووٗعمَ الططفوواُ اغووتعسازِىا لمتٕاقوون . ٔعٍووسوا ٌٍظووط     
وباؾطٚ يف عُٕٗ ا خطَٖ فإٌٍا ٌطم  وٍّي التٕاقن ٔالتفاعن وعٍا . ِٔكصا ميكَ القٕه أُ سطةٛ العُٕٗ 

 لمتٕاقن غري المفظ٘ ، ٔةىا تمع  زٔضا  ةبريا  يف اغتىطاضٖٛ العىمٗٛ التٕاقمٗٛ أٔ إٖقافّا.ٔغٗمٛ بمٗغٛ 

 ٍِٔاك أضبع ٔ اٟص لمغٛ العُٕٗ يف التٕاقن ِ٘ :

 تٍظٗي تسفق املعمٕوات : أٙ بسٞ ٔاٌتّاٞ احملازثٛ.-أ

 .التشسٖق ٖػّن ٖٔطاق  عىمٗٛ التغصٖٛ الطادعٛ ألٌّا تعكؼ االٌتبآ ٔاالِتىاً -ب
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ذبىن العٕاطص ٔاملؿاعط : ٔغالبا  ٖتذٍ  األفطاز الٍظط إىل بعهّي بعها  سني وٍاقؿٛ أٌباٞ غري غواضٚ أٔ   -ز
 تقسٖي تغصٖٛ غمبٗٛ .

التشسٖق ٖطتبط بٍٕا العالقٛ بني ططيف التٕاقن  ةادعذاب ، ٔاسبو  ، ٔاالِتىواً حبوسٖح بعهوّىا ،      -ز
 ٔالتفاعن باملؿاعط.

 غاٟن طبتمفٛ وَ خاله العُٕٗ وَ أِىّا  وا ٖم٘:تٍقن ض ب٠ٗات التعمئيف 

تٕاقن العٍٗني وع الطال  بؿكن وٍتظي وع ِعٚ خفٗفٛ بوالطأؽ تؿوعط الطالو  باالِتىواً ٔاملٕافقوٛ       - أ
 ٔالقبٕه عمٜ وا ٖططسْ وَ أفكاض ٔآضاٞ.

 دبٍ  اتكاه العٍٗني وع الطال  تؿعطٓ بعسً االِتىاً أٔ عسً االٌتبآ. - ب

 .ٜلٍظط حبسٚ حنٕ الطال  تؿعطٓ بغه  املعمي ٔعسً الطنالعبٕؽ ٔالتقطٗ  ٔا -ز

 الٍظط حنٕ الطال  باغتّعاٞ لمتعبري عَ الػدطٖٛ ٔالٍقس. -ز

 لغٛ التقاضب املكاٌ٘: -3

ِٔوو٘ االدبووآ املكوواٌ٘ لمىطغوون ، أٙ وكوواُ ٔقٕفووْ أٔ دمٕغووْ ، أٔ وووسٝ قطبووْ وووَ األفووطاز سووني          
وػافٛ التٕاقون بوني األفوطاز ٖتٕافوق ووع تٕقعواتّي ٔطبٗعوٛ        التٕاقن وعّي . ٔدن  اسبفا  عمٜ سعاً أٔ ٌطاق 

التٕاقن ، ٔإُ أٙ اخرتاق سبعاً املػافٛ ِصا ٖؤزٙ إىل عوسً االضتٗواح الوصٙ ميكوَ أُ ٖعٗوق التٕاقون الفعواه        
 بني األططات املتٕاقمٛ ٔوَ الطغاٟن اليت ميكَ ٌقمّا وَ خاله التقاضب املكاٌ٘ ا ت٘:

بْ ٔغري وؿاضك يف التفاعن الكف٘ سبجْ عمٜ االٌتبآ ٔاملؿاضةٛ ، ٔأسٗاٌا  االقرتاب وَ طال  غري وٍت-أ
 لتعسٖن بعض إٌٔاا الػمٕك .

 ، سبجْ عمٜ االغتىطاض ٔتععٖع العىن الصٙ ٖقًٕ بْ. عىمٗٛ التعميملٍتبْ ٔاملؿاضك يف االقرتاب وَ الطال  ا-ب

 االقرتاب وَ الطال  أثٍاٞ االوتشاُ دؾعاضٓ باملؤاظضٚ. -ز

دؾوعاضٓ بوالتٕقص    عوسً املبواالٚ   االبتعاز  عَ الطالو  أثٍواٞ سسٖجوْ أٔ إدابتوْ ووع القٗواً حبطةوٛ تؿوري إىل         -ز
 ٔعسً املٕافقٛ.

 

 لغٛ الؿفآ: -4
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إُ لغٛ الؿفآ ذبىن وعاٌ٘ ةجريٚ ، ٔوٍّا وا ٖؿري إىل الستٞ ٔالػعازٚ ٔالكساقٛ ٔوٍّا وا ٖؿري إىل 
هلا زالالتّوا . ٔووَ الطغواٟن الويت ميكوَ ٌقموّا عوَ ططٖوق          ، ةىا أُ سطةات الؿفآ ٜالغه  ٔعسً الطن

 الؿفآ وا ٖم٘ :

 االبتػاوٛ تؿري إىل الػعازٚ ٔالكساقٛ ٔالقبٕه. -أ

 العبٕؽ ٔتقطٗ  الؿفتني ٖؿري إىل الغه  ٔعسً املٕافقٛ. -ب

 إقساض ِىّىات ٔقس تكُٕ ِصٓ اهلىّىات تؿذٗعٗٛ ٔقس تكُٕ ذبصٖطٖٛ. -ز

 عبريا  عَ القمق ٔالػأً ٔالغه .العض عمٜ الؿفتني ت -ز

 ني الؿفتني تعبريا  عَ التعذ  ٔاالغتغطاب. -ه

 لغٛ األضدن:-5

ِٔ٘ عباضٚ عَ سطةات أضدن ، ةاغتعطاو ازبٗـ ، أٔ الوطقل ادٖقواع٘ أٔ الوسبكات الؿوعبٗٛ     
ووا تػوتدسً    ، بّست إٖكاه فكطٚ وعٍٗٛ ٖعرب عٍّا حبطةات  األضدن. ٌٕٔز أُ ٌٍٕٓ ٍِا إىل أُ األضدن قمٗال 

 يف غطفٛ الكص ، ٔوَ الطغاٟن اليت ميكَ ٌقمّا باغتدساً تمج المغٛ وا ٖم٘ :

 منط اشبط   الهطب عمٜ األضو بالقسً لمطم  وَ الطالب التٕقص عَ اسبطةٛ ٔالكالً  ٔاالٌتبآ. -أ

 املؿ٘ بني الطالب تعبريا  عَ املٕزٚ ٔإؾعاضِي بقطب املعمي وٍّي. -ب

 تعبريا  عَ الغه  الؿسٖس ٔالعسٔاٌٗٛ.عمٜ األضو الطةن باألضدن  -ز

 لغٛ األلٕاُ : -6

تػوتدسً لغوٛ األلوٕاُ دعطواٞ بعوض الوسالالت زاخون غطفوٛ الكوص أٔ خاضدّوا  ، ٔووَ اغوتدساواتّا يف غطفوٛ              
 الكص وا ٖم٘:

 ، حبٗح ٖسه ةن لُٕ عمٜ ؾكن وعني أٔ ضقي وعني.تدساً األلٕاُ اغ -أ

 ، فكن لُٕ ٖسه عمٜ ؾ٘ٞ وعني. صبػي  اغتدساً األلٕاُ عٍس عطو -ب
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اغوتدساً األلوٕاُ يف زضٔؽ العموًٕ ، فٗػوتدسً املعمووي أٔضاق عبواز الؿوىؼ األظضق ٔاألمحوط لمكؿوص عووَ          -ز
طبٗعٛ املازٚ أِ٘ ساوض أً قاعسٚ ، ةىا تػتدسً  األلٕاُ يف تمَٕٖ صبػي ادٌػاُ لمتعبري عَ ةن دوعٞ ،  

 ظضق عمٜ األٔضزٚ.فالمُٕ األمحط ٖسه عمٜ الؿطاٖني ٔاأل

 ٔوَ اغتدساوات لغٛ األلٕاُ خاضز غطفٛ الكص وا ٖم٘ :

 يف املالع  الطٖانٗٛ : األقفط ٖسه عمٜ تٍبْٗ الالع  ، األمحط ٖسه عمٜ ططز الالع . -أ

تٕقووص االغووتعساز لم إؾوواضات املووطٔض : المووُٕ األخهووط ٖؿووري إىل الػووىاح باالدتٗوواظ ٔاألقووفط ٖؿووري إىل  - ت
 التٕقص.ٖؿري إىل  ٔاألمحط
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اسبكل غامل وَ اخنفاو ٌؿاط الطالب ٔتؿتتّي يف األغتاش يف وسضغٛ الطٔاب٘ املتٕغطٛ ٖعاٌ٘ 
 ٔخاقٛ بعس وطٔض بعض الٕقد وَ بسٞ السضؽ . األخريٚ

 بالتعأُ وع أفطاز صبىٕعتج : 

 اٌتبآ الطالب ٔدصبّي حنٕ السضؽ .إثاضٚ أٔال : بني أِي األغالٗ  اليت ميكَ أُ تػاِي يف 

دناب٘ إ( ةمىٛ أٔ عباضٚ تععٖع 20) وا ال ٖقن عَ صبىٕعتج يف ةتابٛ أفطاز اؾرتك وع ثاٌٗا : 
 وَ العباضات اليت ةتبتّا . ا تػتدسً فّٗا غتوٕاقفا  ثي سسز  لمطالب .

 ثالجا : قاضُ بني زٔض ةن وَ املجريات ٔاملععظات يف إزاضٚ ب٠ٗٛ التعمي . 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 : األغالٗ  : أٔال  

  : اددناب٘ عباضات التععٖع ثاٌٗا : 
 وجاه لمىٕقص الصٙ تػتدسً فْٗ العباضات ً

1   
2   
3   
4   
5   
6   
 

 

 

 

 َتطًبات ايٓػاط  ايصَٔ ايفعًٞ أضًٛب تٓفٝرٙ ْٛع ايٓػاط زقِ ايٓػاط
 ٔضقٛ الٍؿاط ز30 ٔضؾٛ عىن مجاع٘ 1/2/6

 إٔ ٜكازٕ املتدزب بني دٚز نٌ َٔ املجريات ٚاملعصشات يف إداز٠ ب١٦ٝ ايتعًِ اهلدف َٔ ايٓػاط : 
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 : املجريات

اٙ ايطالب أثٓا٤ ضري ايدزع عٔ بًِ بٗدف االضتشٛاذ ع٢ً اْتٖٞ مجٝع األفعاٍ اييت ٜكّٛ بٗا املع       
 . طسٜل ايتػٝري املكصٛد يف أضايٝب عسض ايدزع

 أ١ُٖٝ املجريات :

 . تسنٝص االْتباٙ-1     

 ايتأنٝد ع٢ً ايٓكاط امل١ُٗ.-2     

 . تػٝري إٜكاع ايدزع-3     

 التةزيز :

 .ٖٛ إثاب١ ايطًٛى املسغٛب فٝ٘ فٛزًٜا

 :ٖٚٓاى ْٛعإ َٔ املعصشات 

 َعصشات يفظ١ٝ. -1 

 َعصشات غري يفظ١ٝ.  -2 

 ٚست٢ حيدخ ايتعصٜص أثسًا دٝدًا ٚفاعاًل جيب إٔ ٜهٕٛ :

 يألضًٛب األفضٌ.  ًاَساعٝ -4.              ًافٛزٜ -1
 يًفسٚم ايفسد١ٜ.  ًاَساعٝ -5.             ًاَتٓٛع -2
 َع ْٛع االضتذاب١. ًاَتٓاضب -6.   َفتعاًلأال ٜهٕٛ  -3
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 زقٗقٛ  110:                وؿكالت ب٠ٗٛ التعمي : 

 إٔ ٜبني املتدزب دٚز نٌ َٔ ايت١٦ٝٗ ٚايػًل يف إداز٠ ب١٦ٝ ايتعًِ .     .1
 .إٔ ٜبني املتدزب أِٖ َصادز َػهالت ب١٦ٝ ايتعًِ ٚأضبابٗا .2
 إٔ ٜكرتح املتدزب أفضٌ اإلدسا٤ات ملعاجل١ َػهالت ب٦ٝات ايتعًِ . .3
 ملػهالت ب١٦ٝ ايتعًِ .َصدزًا إٔ ٜبني املتدزب َت٢ ٜهٕٛ ملعًِ  .4
 .إٔ ٜسبط املتدزب بني سادات املتعًُني ٚإداز٠ ب١٦ٝ ايتعًِ .5
 .بني ايكِٝ ٚإداز٠ ب١٦ٝ ايتعًِ املتدزبٕٛ  إٔ ٜسبط .6

  ًَِػهالت ب١٦ٝ ايتع 

  تطبٝل ع٢ً َػهالت ٚسًٗا 

 العوَ الفعم٘ بالسقٗقٛ التسضٖبٗٛاددطاٞات  ّ
 20 أمناط الػمٕةٗات غري املطغٕبٛ ةىجاه عمٜ الت٠ّٗٛ 

 20 وؿكالت قفٗٛ 
 20 وؿكمٛ ٔسن 

 15 املعمي ةىكسض لمىؿكالت 
 20  اسبادات
 15 القٗي 
 110 اوىٕا
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 ( ، ٔبالتعأُ وع أفطاز صبىٕعتج ٔوَ خاله خرباتج :2/1/1طفٗٛ )/ بالطدٕا إىل الٍؿطٚ املع أخٞ املتدزب

 اليت تكجط فّٗا املؿكالت ٔتعٗق إزاضٚ املعمي لب٠ٗٛ التعمي )أٔه السضؽ و ٔغطْ و آخطٓ(سسز أٙ األٔقات  - 1

 بني أِىٗٛ ةن وَ الت٠ّٗٛ لمسضؽ ٔغمقْ يف إزاضٚ ب٠ٗٛ التعمي .  - 2

تبني وَ خالهلىا أِىٗتّىا يف التقمٗن وَ وؿكالت ب٠ٗات ٔغمقا  وَ املقطض الصٙ تسضغْ ٔقسً ت٠ّٗٛ زضغا  اخرت  - 3
 مي .   التع

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 َتطًبات ايٓػاط  ايصَٔ ايفعًٞ أضًٛب تٓفٝرٙ ْٛع ايٓػاط زقِ ايٓػاط
 ٔضقٛ الٍؿاط ز20 متجٗن فطزٙ 2/1/1

   ٚايػًل يف إداز٠ ب١٦ٝ ايتعًِ . ت١٦ٝٗ نٌ َٔ اي ٓػاط : إٔ ٜبني املتدزب دٚزاهلدف َٔ اي
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الت٠ّٗٛ ِ٘ ةن وا ٖقٕلْ املعمي أٔ ٖفعمْ بقكس إعساز التالوٗص لمسضؽ ازبسٖس حبٗح ٖكٌُٕٕ فٜ سالٛ شٍِٗٛ 
 .ٔاٌفعالٗٛ ٔدػىٗٛ قٕاوّا التمق٘ ٔالقبٕه 

ٔالت٠ّٗٛ يف بساٖٛ السضؽ ذنتاز املعمي إىل عسز وَ املّاضات زبصب الطالب ٔذبفٗعِي لمسضؽ الصٙ غٗططسْ عمّٗي 
 تؿىن ازباٌ  الصِع ٔالبسٌ٘ ستٜ ٖكُٕ الطال  و٠ّٗا  لمسضؽ ازبسٖس .

ِ٘ إعساز شَِ الطفن لتمقٜ ٔقبٕه السضؽ ازبسٖس فعمٜ املعمي أثٍاٞ ربطٗطْ لمسضؽ أُ ٖقًٕ  ا شٍِٗفالت٠ّٗٛ  -
بتشمٗن املّىٛ ) املٕنٕا ( ٔبالتال٘ عمٜ املعمي يف بساٖٛ السضؽ أُ ٖطى٠َ أُ التمىٗص ومي باشبربات الػابقٛ  شات 

 تفٗسٓ يف السضؽ ازبسٖس أٔ املّىٛ ازبسٖسٚاليت  كمٛ بالسضؽ ال

ساز االٌفعال٘ مبعٍٜ أُ ٖكُٕ لسٝ الطفن السافع لتمقٜ املّىٛ ازبسٖسٚ ٔعمٜ املعمي دصب اٌتبآ األٔالز ٔادع -
 فادعساز االٌفعال٘ ِٕ الػٗططٚ عمٜ وؿاعط التمىٗص ٔنىاُ تفاعمْ وع املسضؽ

 -: ال فىجأُ ٖتدٗن ٌفػْ وكاُ التالوٗص  ب٠ٗٛ التعميػىٗٛ فعمٜ املسضؽ عٍس زخٕلْ الت٠ّٗٛ ازبوا أ - 

ٖتعطو لتٗاضات اهلٕاٞ أٔ ألؾعٛ  ، أٔ غري وطٖح ةطغ٘ أٔ دنمؼ عم٘،  التمىٗص دنمؼ أواً ؾباك وكػٕضأُ لٕ 
أٔ االٌعكاغات الهٕٟٗٛ أثٍاٞ الكتابٛ عمٜ   ٔ طفن طٕٖن دنمؼ أواً طفن قكري، أ  الؿىؼ املباؾطٚ

التال٘ عمٜ ت٠ّٗتْ ازبػىٗٛ ٔعسً تمقٜ ٔقبٕه املّىٛ ةن ِصٓ األؾٗاٞ هلا تأثرياتّا املدتمفٛ عمٜ التمىٗص ٔب، الػبٕضٚ
 .بؿكن دٗس 

 ؟وا الفطق بني الت٠ّٗٛ ٔالتىّٗس 

التىّٗس ِٕ ازبعٞ الصِع أٝ ادعساز الصِع ٍٖٔشكط يف املازٚ العمىٗٛ فقط وَ سٗح وَ سٗح التػمػن املٍطق٘ 
 .زبػىٗٛ أهلا أوا الت٠ّٗٛ فّ٘ تؿىن بادنافٛ اىل شلج الٍاسٗٛ االٌفعالٗٛ 

  أٖداف ايت١٦ٝٗ

 أطاض وطدع٘ لتٍظٗي األفكاض ٔاملعمٕوات  إدناز -                 تطةٗع اٌتبآ التالوٗص  -
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 : ٚضا٥ٌ ايت١٦ٝٗ

o طو قٕضٚع  
o ٖٛاالغ٠مٛ التشفٗع 
o  الططاٟص 
o ٖٛالقكل التشفٗع 
o  غطز ا ٖات ٔاألسازٖح 

o عٍٗاتٔ أغتدساً مناشز ا  

o التمىٗص وَ الب٠ٗٛ احملمٗٛغتدساً خربات فٜ سٗاٚ ا  

o اشبربات الؿدكٗٛ لمىسضؽ  

  َت٢ حنتاز يًت١٦ٝٗ ؟
 عٍس بساٖٛ تسضٖؼ ٔسسٚ دسٖسٚ أٔ زضؽ دسٖس أ فكطٚ دسٖسٚ  -

 القٗاً بسضؽ عىم٘ يف املعىن  - 

 عطو فٗمي أٔ بطٌاور تمفعٌٖٕ٘  -
 تقسٖي ضبانط أٔ ظاٟط              -  

 غًل ايدزع:

ذنتاز الطال  أُ ٖػتذىع املعمٕوات ٖٔطتبّا ٍٖٔظىّا ةىا ذنتاز إىل تطتٗ  املعمٕوات ٔاغرتداا يف ٌّاٖٛ السضؽ 
 املعمٕوات املّىٛ ٔهلصا فإُ عمٜ املعمي أُ ٖػاعس عمٜ ذبقٗق شلج ...

 ٔوَ أغالٗ  غمق السضؽ : 

 األغ٠مٛ ٔالٍقاف . -

 ٔالطٟٗػٗٛ بالسضؽ. املّىٛ تػذٗن العٍاقط -

 ةاوال  . ضغي خاضطٛ دبىع املٕنٕا -

 غطز لمعٍاقط الطٟٗػٗٛ . -

 غريِا . -
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 : بالتعأُ وع أفطاز صبىٕعتج ، أةىن ازبسٔه التال٘ :  أخٞ املتدزب
  

 ملعًِ جتاٖ٘ غعٛز ا كبٛي١املغري َٔ ايطًٛنٝات مناط أ ٖدف ضًٛى ايطايب

 ٖؿعط املعمي بالهٗق  دصب االٌتبآ

 ٖؿعط املعمي بالتّسٖس  ٖبشح عَ الػمطٛ

 ٖؿعط املعمي بأٌْ أٔشٙ  االٌتقاً ٔالكطاِٗٛ

 ٖؿعط املعمي بالهٗق  ٖظّط عسً ةفاٞتْ

 ٖؿعط املعمي باالٌععاز  التقمٗس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َتطًبات ايٓػاط  ايصَٔ ايفعًٞ أضًٛب تٓفٝرٙ ْٛع ايٓػاط زقِ ايٓػاط
 ٔضقٛ الٍؿاط ز20 ٔضقٛ عىن فطزٙ 2/1/2

 إٔ ٜبني املتدزب أِٖ َصادز َػهالت ب١٦ٝ ايتعًِ ٚأضبابٗا اهلدف َٔ ايٓػاط : 
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مبا أُ التسضٖؼ ٖتألص وَ صبىٕعتني    :( َػهالت تع١ًُٝٝ ٚإداز١ٜ أْٛاع املػهالت َٔ ايٓاس١ٝ ايف١ٝٓ  ) –أ
وؿكالت  –  ِىا أٌؿطٛ تعمٗىٗٛ ٔأٌؿطٛ إزاضٖٛ فإُ وؿكالت الكص ٌٕعاُ : ‘ضٟٗػٗتني وَ األٌؿطٛ 

 وؿكالت إزاضٖٛ . –  تعمٗىٗٛ .

ٔتطم  املؿكالت ادزاضٖٛ سمٕال  إزاضٖٛ ٔال ميكَ وٕادّتّا باغتدوساً اسبمٕه التعمٗىٗٛ، ةىا أُ املؿكالت 

 مٗىٗٛ تتطم  سمٕال  تعمٗىٗٛ ٔال ميكَ وٕادّتّا حبمٕه إزاضٖٛ .التع

املؿكمٛ ٔقسضتْ عم٘  لصا فإُ ادزاضٚ الفعالٛ لمفكن تعتىس اعتىازا  ةبريا  عمٜ قسضٚ املعمي عم٘ ذبسٖس ٌٕا

ًٞ عم٘ ِصا التشسٖس  . التكطت بٍا

 ( ، َػهالت مجاع١ٝ َػهالت فسد١ٜأْٛاع املػهالت َٔ ْاس١ٝ ايطالب )  -ب

 ضبسز . ِ٘ أمناط غمٕةٗٛ غري وقبٕلٛ ٖقًٕ بّا الطال  بّست ٔ املػهالت ايفسد١ٜ :  -1

 إشا عمىد أُ ةجريا وَ وؿكالت الطالب الفطزٖٛ ٌادبٛ عَ السٔافع التالٗٛ :

 .املعميإ ّاض عسً ةفاٞٚ ٔ االٌتقاً .ٔ   البشح عَ الػمطٛ ٔالقٕٚ . ٔدصب االٌتبآ .   

 َػهالت مجاع١ٝ: -2

 . وٕافقٛ الكص ٔتقبمْ الػمٕك الػ١ٗ 
 . عسً االلتعاً مبعاٖري الػمٕك ٔقٕاعس العىن 

 . االغتذابات الػمبٗٛ وَ داٌ  ازبىاعٛ حنٕ بعض األفطاز 
 . القابمٗٛ لتؿتد االٌتبآ ٔالتٕقص عَ العىن 
 . ِٛٗاخنفاو الطٔح املعٍٕٖٛ ٔالكطا 
 . ٚالعذع عَ التكٗص وع الب٠ٗٛ املتغري 
 عمٜ ازبٕاٌ  المفظٗٛٛ الكفٗ ٛطٌؿاقتكاض األ. 

   التعمٗىٗٛ ٔضتابتّا األٌؿطٛتكطاض . 
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ٔسٗح أُ تمج املؿكالت وَ أةجط املعٗقات اليت تعٗق العىمٗٛ ،  تعسز املؿكالت الطالبٗٛ زاخن ب٠ٗٛ التعميت
يف اٌتؿاضا   أةجط املؿكالت  طبتاضا تال٘ ، لصا ٌأون وٍج أخ٘ املتسضب أُ تكىن ازبسٔه ال عمٗىٗٛ ٔالرتبٕٖٛالت

 املٍاغبٛ سبمّا .، ٔأفهن اددطاٞات ب٠ٗات التعمي

 

 

 

 َتطًبات ايٓػاط  ايصَٔ ايفعًٞ أضًٛب تٓفٝرٙ ْٛع ايٓػاط زقِ ايٓػاط
 ٔضقٛ الٍؿاط ز20 ٔضؾٛ عىن مجاع٘ 2/1/3

 اهلدف َٔ ايٓػاط : إٔ ٜكرتح املتدزب أفضٌ اإلدسا٤ات ملعاجل١ َػهالت ب٦ٝات ايتعًِ .

 اددطاٞ املٍاغ  وَ قبن املعمي  األغباب ٔالسٔافع غمٕك الطال   ً
ٖتذاِووووون الطالووووو  أٔاووووووط املعموووووي  1

 بازبمٕؽ ٖٔبقٜ ٔاقفا  
  

دنمووووؼ الطالوووو  بططٖقووووٛ غطٖبووووٛ   2
 ٔوػتفعٚ

  

ٖوووووتمف  الطالووووو  عموووووٜ ظوالٟوووووْ     3
 ٍٖٔتقسِي بقػٕٚ بؿكن وتكطض

  

ٖعمق الطال  تعمٗقات غاخطٚ عموٜ   4
 سسٖح املعمي

  

بعوووض األؾوووٗاٞ يف   الطالووو  ٖتموووص 4
 املعاون ، ...

  

    

    

 ...   
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، وَ خاله صبىٕعٛ وَ الػمٕةٗات أٔ   ِٕ الػب  يف سسٔخ املؿكالت يف ب٠ٗات التعميٖكُٕ املعمي أسٗاٌا  
 :  صبىٕعتج أفطاز التٍظٗىات اليت ٖتبعّا ، ٌاقـ وع 

 ؟ًٕ بّا املعمي ٔتػب  وؿكالت يف ب٠ٗات التعميٖق قس ِ٘ الػمٕةٗات اليت وا 
  ٛٗثي أعس اددابٛ وطٚ أخطٝ . زاخن ب٠ٗٛ التعمياشباقٛ باملعمي اقطأ الٍؿطٚ املعطف ، 
  دابتني ادقاضُ بني. 

 ات املعًِ اييت تطبب َػهالت يف ب٦ٝات ايتعًِضًٛنٝ ّ
1  

2  

3  

 

 

 

 

 

 

 وتطمبات الٍؿاط  العوَ الفعم٘ أغمٕب تٍفٗصٓ ٌٕا الٍؿاط ضقي الٍؿاط
 ؾكناوىٕعٛ عمٜ  ز15 سمقٛ ٌقاف مجاع٘ 2/1/4

U 

 ٔضقٛ الٍؿاط
 ملعًِ َصدزا ملػهالت ب١٦ٝ ايتعًِ .اٖدف ايٓػاط : إٔ ٜبني املتدزب َت٢ ٜهٕٛ 
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عسز وَ ازبٕاٌ  املعمي ِٕ ضٔح العىمٗٛ ادزاضٖٛ زاخن ب٠ٗٛ التعمي ; هلصا ٖتٕد  عمْٗ أُ ٖتٍبْ إىل 
 ٔالٍقاط املّىٛ اليت تعٍْٗ عمٜ إزاضٚ ب٠ٗٛ التعمي  بؿكن دٗس :

 ْ;ادملاً باملازٚ العىمٗٛ : إُ ادملاً باملازٚ  اليت ٖقسوّا املعمي ٖؿعط الطالب بقٕٚ املعمي ٔاتعاٌ -
ّي فعٍسوا ٖقسً املعمي زضغا  نعٗفا  ٖؿعط الطالب وَ خاللْ بعسً متكَ املعمي وَ املازٚ فإٌ

 ٖقٕوُٕ بإثاضٚ املؿكالت ٔافتعاهلا .

ملعمىني وَ ا َوا ٖقٕلْ املعمي وع وا ٖفعمْ، سٗح ٖكجط العسٖس و ٖتٕافق ةَ وتٕافقا  : أُ -
 بؿكن وػتىط(. ُٖٔتأخط ي) اسبح عمٜ احملافظٛ عمٜ الٕقد ِٔ التٕدّٗات اليت رنالفٌّٕا

 الٕع٘ الكاون  ٖٔؿىن : -

 ْذبطةاتْ ، اٌفعاالتْ ،...( ٔع٘ املعمي بٍفػْ ) ٌظطاتْ ، قٕت ، 

 .  ٔع٘ املعمي مبا دنطٙ زاخن ب٠ٗٛ التعمي ٔالتعاون وعْ بؿكن وٍاغ 

 املدترب ، ... يف إزاضٚ ب٠ٗٛ التعمي  ٙو التعأُ وع الطالب ، ٔأوٍاٞ وكازض التعمي ، ٔضبهط
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فوادزاضٚ ازبٗوسٚ لب٠ٗوٛ الوتعمي تتطمو  العٍاٖوٛ         ،  ها يف القضاء ىلا  ةكالت ب ئ  التةلع حلاعات النفش   دورملواىاع ا
ةٗوص  ووَ التٕقوٗات توبني ووَ خالهلوا       ا وعٖوس بالتعوأُ ووع أفوطاز صبىٕعتوج ، اقورتح      ، باستٗادات الطوالب  

 .ميكَ لمىعمي أُ ٖطاع٘ تمج االستٗادات 

 التٕقٗات اواه

 اسبادٛ إىل الطىأٌٍٗٛ 

 

 .اغتدساً الٍربات الكٕتٗٛ اسباٌٗٛ  -1

2- ... 

3- ... 

 اسبادٛ إىل األوَ 
  .عسً اغتدساً التّسٖس ٔالٕعٗس -1

2- .... 

3- ... 

 ٌتىاٞ اسبادٛ إىل اال
 .قٍاعٛ ضٔابط  ادتىاعٗٛ وؿرتةٛ -1
2-... 
3-... 

 اسبادٛ إىل اسب  
 .االِتىاً مبا ّٖي الطال   -1

2- ... 

3- ... 

 اسبادٛ إىل الهبط
 عسً تقبن الفٕنٜ ٔاحملافظٛ عمٜ الٍظاً -1

2- ... 

3- ... 

 اسبادٛ إىل التقسٖط
 الطالب ،مساٞ أاغتدساً  -1

2- ... 

3- ....  

 

 َتطًبات ايٓػاط  ايصَٔ ايفعًٞ أضًٛب تٓفٝرٙ ْٛع ايٓػاط زقِ ايٓػاط
 ٔضقٛ الٍؿاط 20 ٔضؾٛ عىن مجاع٘ 2/1/5

 اهلدف َٔ ايٓػاط : إٔ ٜسبط املتدزب بني سادات املتعًُني ٚإداز٠ ب١٦ٝ ايتعًِ 
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 أخٞ املتدزب : 

عتج ، اخرت وع أفطاز صبىٕبالتعأُ ، ٔ( 2/1/6)وَ خاله قطاٞتج لمٍؿطٚ املعطفٗٛ اشباقٛ 
ٔغاِي يف تععٖعِا بٕاسسٚ  الت اليت ذبسخ يف ب٠ٗٛ التعمي، القٗي املؤثطٚ يف املؿكسسٝ إ

 .أٔ صبىٕعٛ وَ الططق املٍاغبٛ

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 َتطًبات ايٓػاط  ايصَٔ ايفعًٞ أضًٛب تٓفٝرٙ ايٓػاطْٛع  زقِ ايٓػاط
 ٔضقٛ الٍؿاط ز15 ٔضؾٛ عىن مجاع٘ 2/1/6

 اهلدف َٔ ايٓػاط : إٔ ٜسبط املتدزب بني ايكِٝ ٚإداز٠ ب١٦ٝ ايتعًِ
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      :أثو  الق ع يف  دارع ب ئ  التةلع

تعس القٗي وَ احملطةات األغاغٗٛ لمػمٕك البؿطٙ ٔقسضٚ املعمي يف التعاون وعّا تعٖس وَ نبطْ لػمٕةٗات طالبْ 

 .ٔميكَ لمىعمي بٍاٞ  القٗي  ٔتععٖعِا وَ بساٖٛ العاً السضاغ٘، 

 بناء الق ع وتةزيزها:

بؿكن عاً ميكَ غطؽ القٗي وَ خاله املعمٕوات املعطفٗٛ ٔتععٖعِا ٔالتأةٗس عمّٗا ةىا ميكَ اغتدساً 
جىاضِىا يف تععٖع القٗىٛ ازبٕاٌ  املؿاعطٖٛ )العاطفٗٛ ( يف بٍاٞ القٗي ٔتععٖعِا  ، ٔاألةىن ِٕ زور ازباٌبني ٔاغت

ٌفػّا ستٜ ٖتؿكن تكاون وعطيف ٔدساٌ٘ ٖععظ القٗىٛ ٖٔطفع وَ زضدتّا لسٝ الفطز ٔميكَ شلج بعسز وَ 
 األغالٗ  ٌصةط وٍّا : 

 املؤثطات يف القٗي ِٔ٘ غالبا  ال ٔاعٗٛ .قٕٝ أٔالقسٔٚ : وَ أعىق  -

املؿاعط ٔتّٗر العاطفٛ تكن بالفطز لتؿكٗن القكٛ املؿٕقٛ : القكٛ غري املباؾطٚ ٔاليت ذبىن الكجري وَ  -
 القٗي ٔتععٖعِا .

 اغتجىاض املٕاقص الٕٗوٗٛ : ضبطّا وعطفٗا  ٔ ٔدساٌٗا  ستٜ تكُٕ شات تأثري . -

التأةٗس ٔالتكطاض املػتىط : ٖعس التكطاض وَ األغالٗ  املؤثطٚ يف الالٔع٘ مما دنعن القٗي تتفاعن وعْ  -
 ٔتتأثط بْ .

عمىٗا  بأُ الفطز الصٙ ميجن أسس األزٔاض تطتفع لسْٖ قٗىٛ شلج السٔض ٖٔؿعط بتبع تمج  متجٗن األزٔاض : ثبد -
 القٗىٛ ٔاالعتعاظ بّا .

 اسبٕاض ٔاملٍاقؿٛ : ٖػاِي يف بٍاٞ وعطيف ٖؿكن القٗي . -

 :طاِٖ يف زفع فعاي١ٝ ايطالب داخٌ ب١٦ٝ ايتعًِ َٔ ايكِٝ اييت ت

 قٗي االٌهباط  -

 قٗي االسرتاً  -

 قٗي التعمي  -

 قٗي احملافظٛ عمٜ الٕقد -
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 زقٗقٛ 110:       الٕقاٖٛ وَ وؿكالت ب٠ٗات التعميأغالٗ  :  

  : 

 أُ ٖػتٍتر املتسضب أِي األغالٗ  اليت تق٘ وَ سسٔخ املؿكالت زاخن ب٠ٗات التعمي .7

 ب٠ٗٛ التعميبسٖمٛ دزاضٚ  سمٕال أُ ٖقرتح املتسضب  .8

 أُ ٖػتٍتر املتسضب وعاٖري اختٗاض األغمٕب املٍاغ  ملعازبٛ وؿكالت ب٠ٗٛ التعمي .9

 أُ ٖػتجىط املعمي قسضات الطالب يف إزاضٚ ب٠ٗٛ التعمي .12

 أُ ٖطبق املتسضب وّاضات إزاضٚ ب٠ٗٛ التعمي عمٜ زضؽ وَ املقطض الصٙ ٖسضغْ .11

  قٕاٌني ب٠ٗٛ التعمي 

   ٗإزاضٚ ب٠ٗٛ التعمي  تػاِي يفأغال 

 العوَ الفعم٘ بالسقٗقٛ اددطاٞات التسضٖبٗٛ ّ
 ز20 القٕاٌني 

 ز20 بجالخ خطٕات ادزاضٚ 
 ز20 املتعٛ ٔاألمل

 ز20 القٗازٚ الطالبٗٛ
 ز30 زضؽ تطبٗق٘
 00 ختاً السٔضٚ

 ز110 اوىٕا
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أخ٘ املتسضب : ٍٖؿغن الكجري وَ املعمىني مبعازبٛ املؿكالت زاخن الب٠ٗٛ التعمىٗٛ ، ٔضمبا ٔنع 
ال ٖػتذٗ  هلا الطالب ، بالتعأُ وع أفطاز صبىٕعتج ، اقرتح أِي األغالٗ  اليت تق٘ وَ سمٕال  

  (2/2/1طفٗٛ)وَ الٍؿطٚ املعوػتفٗسا  سسٔخ املؿكالت اليت ذبسخ زاخن ب٠ٗات التعمي قبن ٔقٕعّا . 

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 َتطًبات ايٓػاط  ايصَٔ ايفعًٞ تٓفٝرٙأضًٛب  ْٛع ايٓػاط زقِ ايٓػاط
 ٔضقٛ الٍؿاط ز20 وٍاقؿٛ  مجاع٘ -فطزٙ  2/2/1

 اهلدف َٔ ايٓػاط : إٔ ٜطتٓتر املتدزب أِٖ األضايٝب اييت تكٞ َٔ سدٚخ املػهالت داخٌ ب٦ٝات ايتعًِ
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 ٚضع ايكٛاْني :

ٔأوني وكازض التعمي ٔضبهط املدترب ٔةافٛ املػؤٔلني عَ أواةَ تعمي الطالب  دن  عمٜ املعمي
ٔوٍص بساٖٛ الػٍٛ، وا ِ٘ الػمٕةٗات املقبٕلٛ املتٕقع وٍّي تٍفٗصِا،  ٕا لمطالبأُ ٖٕنش

لكن  الٕانشٛ طالب ذنتادُٕ إىل القٕاٌنئالػمٕةٗات غري املقبٕلٛ اليت دن  عمّٗي دبٍبّا. فال
 ٌّا تعٔزِي باملعاٖري الالظوٛ لمػمٕةٗات املقبٕلٛ ادتىاعٗا . ; ألب٠ٗٛ تعمىٗٛ 

اض، عٍس القٗاً ، دن  عمٜ املعمي أُ ٖأخصِا بعني االعتبوّىٛ تؿري السضاغات إىل أُ ٍِاك عٕاون
 ، ٔوَ ِصٓ العٕاون:  ببٍاٞ قٕاٌني ب٠ٗٛ التعمي

  ؿاضةٛ الطالب أٌفػّي .مبأُ تكا  تمج القٕاٌني 

 يف املطسمٛ  ٔالعسز املالٟي لمقٕاٌني يف ب٠ٗٛ التعمي  قمٗمٛ العسز. أُ تكُٕ القٕاٌني
 قٕاٌني.  6إىل  4االبتساٟٗٛ، عازٚ ٖرتأح وا بني 

  .أُ تكُٕ القٕاٌني ٔانشٛ ٔغّمٛ الفّي 
  .ٌُٕأُ ذبتٕٙ القٕاٌني عمٜ "وطم  ٔاسس" فقط يف ةن قا 
  َاالوتٍاا عمٜ قسض  قٗاغٛ القٕاٌني بططٖقٛ إدنابٗٛ لغٕٖا ، أٙ املػتشػَ  و

 ادوكاُ عَ اغتدساً قٕاٌني تبسأ بكمىات وجن، ممٍٕا، أٔ ال تفعن..اخل. 
  ٜوَ املّي أُ ٖقًٕ املعمي بتعمٗق القٕاٌني أواً الطالب، بعس أُ ٖكُٕ قس ةتبّا عم

 لٕسٛ ةبريٚ ٔخبط ةبري ٔٔانح. 
 ّا عٍس العىن عمٜ وتابعٛ القٕاٌني بؿكن وتٕاقن ٔبسُٔ متٗٗع ستٜ ٖتي تجبٗت

 الطالب. 
  .ٛالعىن عمٜ قٗاغٛ القٕاٌني بمغٛ بػٗطٛ، وباؾطٚ ٔغّمٛ املتابع 
 . أُ ٖٕفط املعمي لطالبْ فطقٛ التسضب عمٜ تمج القٕاٌني 



 

 
 

57 
 

، وع تٕنٗح ٔالقٗاً بالتسضب عمّٗا زاخن ب٠ٗٛ التعمي ٔوَ الهطٔضٙ تصةري الطالب بّا باغتىطاض،
 الٍتاٟر املتٕقعٛ وَ عسً االلتعاً أٔ القٗاً بّا. 

 الوقاي  كةا ل رئ ص يف حل املةكالت :

 ػاِي يف وٍع سسٔخ املؿكالت يف ب٠ٗات التعمي ميكَ لمىعمي أُ ٖتدص العسٖس وَ اشبطٕات اليت ت
 ٔوَ شلج :

 حيدد فٝ٘ ايطًٛنٝات ٚضع ْظاّ اْضباط ) قإْٛ ( يف ب١٦ٝ ايتعًِ -

  ٚايعكٛبات  املهافآت- 

 تفسٜل ايطالب املػاغبني عٔ بعضِٗ . -

 اٚتٓظُٝٗ إعاد٠ تستٝب ب١٦ٝ ايتعًِ  -

 شَٔ ايتعًِإغػاٍ تطاِٖ يف ٚأْػط١ ٚضع بساَر  -

 َع ايطالب جياب١ٝ إبٓا٤ عالق١  -

 عكد اتفاقٝات َع ايطالب  -

 ِ ضتدداّ ايتك١ٝٓ احلدٜج١ يف ايتعًا -

 ايتشضري اجلٝد يًدزع  -

 دزاض١ املػهالت املتهسز٠ ٚ ٚضع خطط هلا  -

  :َا ًٜٞ َػهالت ب٦ٝات ايتعًِيًشد َٔ أِٖ األضايٝب اييت ميهٔ إٔ تطتددّ 

، ٖٔكىي وَ  التعمي خطط ٔبطاور تػاعسٓ عمٜ إزاضٚ ب٠ٗٛ ٖعىن املعمي عمٜ ٔنع  الٕقاٖٛ : .1
ٔوعطفتْ بطالبْ األزٔات ٔالٕغاٟن وا ٖػاعسٓ عمٜ دبٍ  سسٔخ املؿكالت وَ خاله خربتْ 

 ٔوسٝ تفاعمّي وع تمج الٕغاٟن .
املتابعٛ ٔاالٌتبآ لػمٕةٗات الطالب البػٗطٛ ٖسفعّي لمتىازٙ ٔاشبطٔز ِىاه إُ إالٗقظٛ :  .2

 عمٜ الٍظاً .

 التدطٗط ٔالتشهري ازبٗس لمسضؽ  .3
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 وَ اغكتٕا ادمػٕا ... إخل بسال التٍبْٗ الفطزٙ عمٜ الطال  ، بكٗغٛ اغكد ٖا أمحس  .4

باغتدساً الٍظط إىل الطالب املٍؿغمني باسبسٖح وع  اغتدساً التمىٗشات غري المفظٗٛ : ٔشلج .5
 . التشطك حنٕ الطال  املدن بالٍظاً بعهّي  أٔ

الػمٕك الػ١ٗ : سٗح ميسح الطالب عمٜ الػمٕةٗات املطغٕبٛ  وسح الػمٕك غري املٍػذي وع .6
ٗسٚ وجن وسح املعمي لمطالب الصَٖ ٍٖػذي وع غمٕةٗات الطال  ازب دٖقات الػمٕك الصٙ ال

 أثٍاٞ االغتذابٛ لػؤاه وا. ٔ دنٗبُٕ عٍسوا ٖؤشُ هلي دنمػُٕ يف وقاعسِي

ا خطَٖ : سٗح ٖقًٕ املعمي مبسح طالب الكص صبتىعني ثي ٖقًٕ مبسح طال   ح الطالبوس .7
 . ٔمماضغتْ عىن وا،  وا ألزاْٟ

 قسٔٚ يف ةن تكطفاتْ  عميالٌهباط الصات٘ : وَ قبن املعمي عمٜ أُ ٖكُٕ املا .8

 : أوجمٛ عمٜ القٕاٌني املٍاغبٛ لبعض ب٠ٗات التعمي 

 اقغ لعوٗمج عٍسوا ٖتكمي.          -

 ةَ دالػا  يف وقعسك عٍسوا ٖقطا ازبطؽ.          -

 اتبع التعمٗىات ) أٔ اتبع تعمٗىات املعمي (.          -

 اضفع ٖسك ) إقبعج ( قبن البسٞ باسبسٖح.          -

 اغتدسً أغطاو ظوالٟج فقط بعس اغت٠صاٌّي.          -

 ابق يف وكاٌج ستٜ تٍّ٘ وّىتج.          -
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أخ٘ املتسضب : ٔنعد صبىٕعٛ وَ العٕاون اليت ذبس وَ سسخ وؿكالت تعٗق التعمي ، ٔوع شلج ال 
 وَ الٍؿطٚ ٔوػتفٗسا  ٖعاه ٍِاك بعض املؿكالت اليت ذبسخ ، بالتعأُ وع أفطاز صبىٕعتج 

 . وعازبٛ املؿكالت املػتىطٚ ضغي وا اربصتْ وَ إدطاٞات ٌاقـ ةٗفٗٛ ( 2/2/2املعطفٗٛ )

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َتطًبات ايٓػاط  ايصَٔ ايفعًٞ أضًٛب تٓفٝرٙ ْٛع ايٓػاط زقِ ايٓػاط
 ٔضقٛ الٍؿاط ز20 ٔضؾٛ عىن مجاع٘ 2/2/2

 بد١ًٜ إلداز٠ ب١٦ٝ ايتعًِ سًٛاًل اهلدف َٔ ايٓػاط : إٔ ٜكرتح املتدزب 
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 الهبط وَ خاله ثالخ خطٕات :

ٔالتسابري اليت ٖتدصِا اددطاٞات الٕقاٖٛ : ةن وا ميكَ عىمْ ستٜ ال ذبسخ املؿكمٛ ٔتؿىن  -1
املعمي ملٍع سسٔخ املؿكالت ٔنبط الٍفؼ ٔاالٌفعاالت عٍس التعاون الطالب ٔميكَ اتباا 

 الٍقاط التالٗٛ: 
 ٔنح هلي وا ِٕ وقبٕه ٔوا ِٕ وطفٕو ٔغب  الطفض  -

 عمّٗيةَ اةجط قطبا  وَ طالبج ٔتعطت  -

 اعقس وعّي اتفاقا  سٕه ٌظاً وكاُ التعمي  -

 اقٍع األلفٛ ٔأظه التٕتط  -

 غاِي يف ضفع أِىٗٛ التعمي  -
 ٔتؿتىن عمٜ ٔنع األٌظىٛ ٔالقٕاٌني اليت غبق أُ تعطفٍا عمّٗا .

 ٔوطادعٛ أغالٗ  الٕقاٖٛ ٔآثاضِا وَ ٔقد  خط . 
 .ٔإٌّاّٟا ستّا التعاون وع اسبسخ : التعاون الفٕضٙ وع املؿكمٛ لتدفٗص س -2

حبٗح ٖرتت  عمٜ الػمٕك صبىٕعٛ وَ الٍتاٟر األٔلٗٛ عقابا ٍِا ٖػتدسً ٌتاٟر لمػمٕك ٔلٗؼ 
اليت تؿري لمطال  أٌْ اضتك  خطأ  ٔعمْٗ تكشٗح اشبطأ ٔعسً االغتىطاض يف فعن ٌفؼ 

 . إلّٗا الػمٕك ، ٔدن  عمٜ املعمي أال ٍٖػاق إىل وػاضات التشسٙ اليت قس ٖقٕزٓ  الطالب
وجن )ٔنع اؾاضٚ يف الكؿص أٔ عمٜ دسٔه دساضٙ ، تٍبْٗ لفظ٘، تغٗري وكاُ الطال  ، 

 وٍاقؿٛ الطال  سٕه الػمٕك ( 
 

الٍتاٟر : وا ٖقسوْ املعمي أٔ الطالب لمطال  الصٙ تتكطض طبالفتْ . ٔقس تؿتىن عمٜ عقٕبات أٔ  -3
تعىن عمٜ عسً تكطاض الػمٕك وجن عقس ادتىاا وع ٔل٘ األوط أٔ ذبٕٖن الطال  إدطاٞات 

 تػاِي يف تعسٖن غمٕك الطال  .إدطاٞات لمىطؾس أٔ ادزاضٚ أٔ وا ؾابْ وَ 

 اليت تتدص ٌتٗذٛ عسً اغتذابٛ الطال  لمدطٕات الػابقٛ ٔاغتىطاض الػمٕك الػميب .اددطاٞات 
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 ٖٔؿرتط أُ تكُٕ:

 ٔانشٛ ٔضبسزٚ -

 تٕٙ صبىٕعٛ وَ البساٟنذب -

 عازلٛ  -

 وَ األٌظىٛ ٔالمٕاٟح -

 وتفق عمّٗا  -

 ذباف  عمٜ ةطاوٛ الطال  -
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لب٠ٗٛ أخطٝ ، ٔةصلج بالٍػبٛ وٍاغبا  وَ األغالٗ  لب٠ٗٛ تعمىٗٛ قس ال ٖكُٕ وٍاغبا  : وا ٖكُٕ  أخٞ املتدزب
 لمطالب ٔالٕقد ، ...

بّا ، اغتٍتر   تعىن حبػ  املطسمٛ اليت( ، ٔبالتعأُ وع أفطاز صبىٕعتج ، 2/2/3ٔوَ الٍؿطٚ املعطفٗٛ )وػتفٗسا  
 ٔفق ازبسٔه  التال٘  اسبٕافع املىتعٛ أٔ املؤملٛ اليت ميكَ اغتدساوّا وع الطالبعسزا  وَ 

 أمل  َتع١  ّ
املطسموووووووٛ 
 االبتساٟٗٛ

  

املطسموووووووٛ 
 املتٕغطٛ 

  

املطسموووووووٛ 
 الجإٌٖٛ

  

 

 

 

 

 

 

 َتطًبات ايٓػاط  ايصَٔ ايفعًٞ أضًٛب تٓفٝرٙ ْٛع ايٓػاط زقِ ايٓػاط
 ٔضقٛ الٍؿاط ز20 ٔضقٛ عىن فطزٙ  (2/2/3)

 األضًٛب املٓاضب ملعاجل١ َػهالت ب١٦ٝ ايتعًِ .اهلدف َٔ ايٓػاط : إٔ ٜطتٓتر املتدزب َعاٜري اختٝاز 
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أُ ٖتذْ حنٕ وا ذن  ٖٔػعٜ لمشكٕه عمْٗ ، أٔ ٖتذٍ  وا ٖكطٓ ٖٔعىن عمٜ فإوا االٌػاُ بطبٗعتْ ميٗن ألسس أوطَٖ 
ٔسجْ ادٌػاُ االبتعاز عٍْ ، ٔالقطآُ الكطٖي فْٗ الكجري  وَ الؿٕاِس اليت اغتدسود ِصا األغمٕب الرتبٕٙ لتٕدْٗ 

 عمٜ عىن اشبري ٔادتٍاب الؿط بالرتغٗ  بازبٍٛ تاضٚ ٔبالرتِٗ  وَ ٌاض دٍّي تاضٚ أخطٝ .
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 أٔ املتعٛ رنل الططت ا خط فاملّي ِٕ وا ميتع أٔ ٖؤمل الؿدل املػتّست .ٔوهٛ : األمل 
لع  ةطٚ القسً ) ممتع لمبعض ٔوؤمل لمبعض ا خط ( هلصا عٍسوا تقطض اغتدساً ِصا األغمٕب دن  أُ تسضك ةٗص 

 تٕاظُ األوٕض ٔدبعمّا ضبفعٚ لمطال  املػتّست .
 :أوجمٛ 

 

 

 

 األملتفهري صاسب  تفهري صاسب األٌَ اهلدف
 ال أضٖس أُ اضغ  أضٖس أُ أسقق الٍذاح ايٓذاح

 ال أضٖس أُ ادٕا أضٖس أُ اغتىتع بالطعاً تٓاٍٚ ايطعاّ
 اضٖس سقٗبٛ التتمص بػطعٛ أضٖس سقٗبٛ ضاٟعٛ غسا٤ سكٝب١

 ال اضٖس أُ ذبكن وؿكالت اضٖس أُ افطح ةجريا  ايرٖاب يسس١ً

                      رسم بياني للمتعة واأللم                                                                                   المتعة             

 منحنى اإلنجاز            

 

 

 

 

 األلم                                               
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طالب يف اسبس وَ املؿكالت اليت ذبسخ زاخن ٌٕات يف تفعٗن زٔض الاألغتاش ٖفكط :  أخٞ املتدزب
يف ٔنع خطٛ وٍاغبٛ لالغتفازٚ وَ زبٍٛ طالبٗٛ زاخن الكص لمشس ، غاِي وع ظوالٟج ب٠ٗٛ التعمي 

 (2/2/4لٍؿطٚ املعطفٗٛ )وَ اوػتفٗسا   وَ املؿكالت .

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 َتطًبات ايٓػاط  ايصَٔ ايفعًٞ أضًٛب تٓفٝرٙ ْٛع ايٓػاط زقِ ايٓػاط
 ٔضقٛ الٍؿاط ز20 ٔضؾٛ عىن مجاع٘  2/2/4

 اهلدف َٔ ايٓػاط : إٔ ٜطتجُس املعًِ قدزات ايطالب يف إداز٠ ب١٦ٝ ايتعًِ 
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 الق ادع الطالب   :

املعمىني لسٝ الطالب العسٖس وَ املّاضات ٔالقسضات اليت ميكَ أُ ٖػتفاز وٍّا ; ٔهلصا ٖعىس عسز وَ 
إىل اغتجىاض الطالب يف عىمٗٛ إزاضٚ ب٠ٗٛ التعمي وَ خاله تؿكٗن بعض الفطق املػاعسٚ لْ يف سن 

 املؿكالت أٔ تقٕٖي األزاٞ أٔ القٗاً مبّاً وتٍٕعٛ.

ٖقًٕ املعمي بإسالٛ املٕقص إىل الطالب لٍٗظطٔا فْٗ ٔذنسزٔا املكافأٚ ، قس  ٔيف ساه املٕاقص التعمىٗٛ
ٔقتا  ةبريا  قطضٚ ، ٖٔػبق شلج ذبسٖس ٌظاً ٔانح لمىدالفات ٔعقٕباتّا ستٜ ال تأخص أٔ العقٕبٛ امل
 وَ السضؽ.
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 أخٞ املتدزب :  

وَ زضٔؽ املقطض الصٙ تسضغْ ، ثي قسووْ لبقٗوٛ اوىٕعوات    زضغا و بالتعأُ وع أفطاز صبىٕعتج ، اخرت 

فْٗ ةن وا تعمىتْ يف السٔضٚ وَ ت٠ّٗٛ ٔغمق ٔأغالٗ   التٕاقن المفظ٘ ٔغري المفظ٘ ٔٔنوع    وطاعٗا  ،

 ٠ٗٛ التعمي ، ٔأغالٗ  وعازبٛ املؿكالت اليت ذبسخ زاخن ب٠ٗٛ التعمي .  القٕاٌني املٍظىٛ لب

طمووو  ووووَ ةووون صبىٕعوووٛ تطؾوووٗح وتوووسضب ، ٖتقوووسً إىل املٍكوووٛ ، ٖٔكوووطص  وووو بعوووس تقوووسٖي الوووسضؽ : ٖ

 تعمىٕٓ يف السٔضٚ التسضٖبٗٛ .   امل ا ومدكاملطؾشُٕ  ٕاض بعهّي ، ٖٔقسوُٕ 

 

 

 

 

 

 َتطًبات ايٓػاط  ايصَٔ ايفعًٞ أضًٛب تٓفٝرٙ ْٛع ايٓػاط زقِ ايٓػاط
 ٔضقٛ الٍؿاط ز30 ٔضؾٛ عىن مجاع٘  2/2/5

 ايتعًِ ع٢ً دزع َٔ املكسز ايرٟ ٜدزض٘اهلدف َٔ ايٓػاط : إٔ ٜطبل املتدزب َٗازات إداز٠ ب١٦ٝ 




